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OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOTTEYBALVERENTGING ORION TE DOETINCHEM
NOV 1999-NUMMER,

Adres
Volleybalvereniging Orion
Postbus 492, 7000 AL DOETINCHEM

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Koos Kuiper 0314 - 34 03 39

Secretaris
Wim Boonekamp 031 6 - 24 77 59
Penningmeester
lan Kroon 0314 - 32 64 04
Herenlijn
Ceorge de jong 0314 - 32 54 53
Dameslijn
Lou Fokkinga 0)14 - 34 50 75

f eugdlijn
Henk Bazen 0314 - 32 59 82
Recreantencom missie
Marijke Menzo 0314 - 32 61 84

Kontaktpersonen
PR-commissie
René Wiggers 0314 - 33 22 92
Advertentie-acquisitie
lan Bosma 0314 - 12 68 88
5<heidsrechtercoordinatie
Ab Been 0314 - 33 48 32

Ledenadmin istratie
Rob Vermeulen 0314 - 36 l9 01

Redactie
Eindredactie
Jacques Verhagen 0314- - 36 40 29

Bezorgers
wiik 1

Liset Jansen, Holterweg 30

wijk 2
Marleen Hesseling, v. Lennepstr. 14

Yvonne Mos, Verdilaan 43
wiik 3

Sander Hugen, Willem Dreeslaan 57
Willem Hettinga, Willem Dreeslaan 45
wiik 4/s
Peter Knipping, Acacialaan 200
wiik 6
Maayke Zoethout, Perzikbloesem 21

Marloes Wesselink, Alsemveld 20
wiik 6/7
Ab Been, Plattenburgstraat 214
wiik 8/e
lnge Buiting, Koningstraat 8

wiik 9
Marieke Velthorst, J.C. Heuthorststr. 28
Lotte Nolte, Duval Slothouwerstraat 94

Van de redaktietafe!/Van de voorzitter
Beloning voor eerste kampioen?
Woord voorzitter/Zusies van het eerste team
Het gaat goed met Nefit Orion
Groot spandoek fongens Cl
Oranjedames in Rozengaarde
Profiel schetsen Gerard/Sanne

fongens C1lMeisjes C'l

Meisjes B1lMeisies C2

De uitdaging
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Verslag vooriaarsvergadering 29 juni

f aarverslag jeugdGommissie

f aarverslag recreanten

f aarverslag verenigingsjaa r 1998 / 1999
Competitie
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Opvallend in dit num-

mer is dat het fameuze en

altijd vriendelijke volleybier-

team de uitdaging opzoekt.

De heren dagen alle teams

van Nefit Orion uit. Wie

wordt de eerste kampioen

van onze club?

De heren hebben voor het eerst

in hun 12,5 jarig bestaan zicht op
het kampioenschap en willen dat
op de hun bekende en uiterst

terughoudende manier laten blij-
ken. Het bestuur heeft het ver-
zoek al binnen en beraamt zich
op een passende beloning. Onze
voorzitter Koos Kuiper heeft uit
onbetrouwbare bron laten weten
dit gebaar bijzonder op prijs te
stellen en zal in conclaaf gaan

met Wim Boonekamp. ln het vol-
gende nummer zal hij laten

weten welke beloning het bestuur
zal instellen voor het team dat als

eerste kampioen weet te worden.

Verder heeft de altijd ijverige

redactie van de Mini Expres, dit is

de naam van het wedstrijdblad,
om de daarin afgedrukte spelers-

profielen mee te nemen in de

Orion Expres. Het betreft de

rubriek: profiel van... Dit omdat
zij het zelf schijnbaar een erg leuk
item vonden en omdat niet ieder-
een elke thuiswedstrijd kan bezoe-
ken en de profielen de moeite

waard zijn om te lezen. Zo schrij-
ven zif tenminste zelf. ln deze

Expres de profielen van Cerard
Wesselink en Sanne Keizer.

ln deze Expres veel leesvoer over
de aanstaande jaarvergadering.

Zware kost misschien maar wel

belangriik. Voor de zekerheid toch
maar even lezen.

Dan heeft chef bezorging Ab
Been het nodig gevonden om een

nieuw schema in mi.ln brievenbus

te deponeren van de bezorgers
van de Orion Expres. ln de colof-
on is de aangepaste versie opge-
nomen en hieronder Ab Been zijn
korte toelichting. Helaas voor mij
is de computer nog niet door-
gedrongen in huize Been. Want
toen ik begon als eindredacteur
werd mij toegezegd dat het

slechts om enkele avondjes, met
nadruk op tjes, ging per maand.
Maar dankzij Ab zijn huiswerk was

het weer een echt ouderwets

avondje 'tikgeiten'. Bedankt Ab
maar het staat erin. Ab begon zijn
keurig getikte a-4 als volgt:
Beste lezers,

van ons alweer fraaier geworden
clubblad. Zoals gebruikelijk is er
weer een aantal bezorgers om
diverse redenen gestopt. (Studie,

een jaar naar Australië). Dit zijn
Pamela Nengerman, Maarten

Roosendaal en Jenne de Boois.

Jullie worden hartelijk bedankt
voor jullie inzet. Het team wordt
aangevuld met Peter Knipping,
Marloes Wesselink, lnge Buiting
en Lotte Nolte. Welkom bij de

bezorgclub. Fijn dat jullie spon-

taan ja zeiden. Het levert je alleen

waardering op, maar misschien
vind je het zelf ook leuk om iets

voor je vereniging te doen.
De wijkindellng:
Llset, wijk 1

(zonder Tramstraat en Usselstraat)
Marleen, wl|k 2
(Schrijvers, Ceneraals en Ed. Schil-

derinkstr.)

Yvonne, wijk 2
(muzie( wetenschappers en omg.
Caenstraat)

Sander, wljk 3
(tussen Varssev. weg, Schimmelp.
ln. en V. Hogendorpln.)

Wlllem, wlfk 3
(resterende deel)

Pieter, wllk 4/5
(Loordijk is wel te ver)

Maayke, wijk 6
(4e en 5e fase en 6e fase

= omgeving ïijmveld)
Marloes, wllk 6/7
(2e en rest 6e fase)

Ab, wiik 6/l
(1 e en 3e fase, 't Weerdje,

de Hoop, Dichteren)

lnge, wijk 8/9
(omgeving Tramstraat, Keppelse-

weg en Koninginnelaan)

Marleke, wljk 9
(alles ten zuiden van Heuthorst-
str.-D.sloth.ln.)

Lotte, wijk 9
(Kruisberg-Noord en Bezelhorst)

De bedoeling is dat ieder lid de
Orion Expres een week na uitko-
men ontvangt. Zo niet, informeer
dan eerst bij uw bezorger en dan
bij Ab Been himself. Een extra
Orion Expres aanvragen voor een

buitenlid kan, geef dit dan aan bij
Ab Been.

Kampioen?

Jacques Verhogen



Vervolg woord van de voorzitter

ffiffi&ffiryK Expres
het Sinterklaas-spektakel en zo

kan ik doorgaan. De interland zal

plaatsvinden op 2'l december a.s.

Een speciaal ingestelde werkgroep

heeft veel tijd besteed aan een

optimale voorberelding van deze

happening. We verwachten

zoveel publiek dat we de

gemeente Doetinchem hebben

gevraagd om een subsidie voor

het plaatsen van een extra grote

tribune. ln verband met de grote

uitstraling van deze bijzondere

wedstriid verwachten we dat de

gemeente ook wat extra's doet!

Zo tegen het einde van het jaar

wil ik alle vrijwilligers bedanken

voor weer een jaar inzet voor

onze mooie vereniging. Vooral in

dit seizoen is ook een compliment
op z'n plaats voor de bezorgers

van de Orion Expres. Craag wil ik
1 persoon met name noemen en

bedanken en dat is onze secretaris

Wim Boonekamp voor de vele

activiteiten die hij voortdurend op

zich neemt en de meer dan volle

werkweek die hem dit soms kost.

En dat in het besef dat we als vrij-
willigers lang niet altijd de hand-
jes op elkaar krijgen.

lk wens iedereen prettige feestda-

gen en een heel fijn millennium-
feest en ik hoop dat we een

gezond en succesvol 2000 zullen

mogen meemaken.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

Voorzitter Nefit Orion Koos Kuiper

ln deze Orion Expres deel I over

de zusjes: Lubos Kyncl.

En als altijd staat bij zijn naam

tussen haakies gemeld: Frenkie.

Deze bijnaam heeft de Tjech te
danken aan ziin geboorteplaats.

Hij is geboren in de plaats

Franzensbad. En op zijn Tsjechisch

klinkt het eerste deel als Frenk. En

zodoende werd dat zijn bijnaam.

Kyncl speelt pas ruim een jaar bij

Nefit Orion maar hij spreekt al

goed Nederlands. Opvallend is

dan om te horen hoe hij bij Nefit

Orion is terechtgekomen.

'Zo'n zes faar geleden speelde ik

De zusjes van het

§KR§T§ Yffi&§W
'De Zusles'worden ze

blj voetbalclub NEC genoemd.

Patrick Pothuizen

en Marcel

Konlng.

Beide

spelers

hebben

1 lang haar

elastiek erin en met een fraaie

staart wordt de wedstrijd afge-

werkt. Voormalig NEC-trainer

Wim Koevermans gaf de heren

deze bijnaam. Omdat ze niet
alleen een staart hebben, ook nog

op dezelfde positie spelen, mid-
denveld, op elkaar lijken en ook
nog dikke vrienden zijn. En als ik

kijk bij het eerste van Nefit Orion
moet ik altijd onbewust aan dit
NEC-tweetal denken, en hun bij-
naam, de spelverdelers Lubos

'Frenkie' Kyncl en Ewout Spit zie.

Of het vrienden zijn weet ik niet
maar verder gaan alle overeen-

komsten behoorlijk op.

en op

wedstrijdda-

gen gaat het



De zusies van het

ffiffiW%Kffi KryëW
een juniorentoernooi in

Eindhoven. lk werd toen uitgeroe-

pen tot beste speler van het toer-

nooi. Een trainer van een Duitse

club vroeg toen of ik interesse

had om naar Duitsland

te komen. Maar ik

wilde in Tsjechië

blijven. Toen ik

twee jaar

geleden

besloten

had om die

stap wel te

wagen heb

ik die trainer

weer gebeld.

Maar de club

speelde toen te

laag. Via zijn zoon kwam

ik toen bij Nefit Orion terecht.'

Frenkie Kyncl moest op zijn vijf-

tiende jaar kiezen tussen volleybal

en tennis. ln beide sporten was

hij goed en speelde op het hoog-
ste juniorenniveau. 'Bij het tennis

had ik niet echt het idee met
kameraden samen te spelen.

Bij tennis werd ons geleerd dat de

opponent'jouw tegenstander

voor het leven' is. Bij het volleybal

drink en praat je met le tegen-

stander na een wedstrijd. lk vond

het geen prettige sfeer bij het

tennis en dus koos ik voor het

volleybal.'

De 26-jarige spelverdeler is een

echte sportfanaat. Voetbal, moun-
tainbiken, skiën en tennis zijn nog

steeds sporten die hij graag beoe-

fent. Veel successen heeft hij nog

niet bij het volleybal gehaald. ln

een vertegenwoordigend team

heeft hij nog nooit gespeeld.

Voordat hil naar Doetinchem

kwam speelde hij voor het

Tsjechische Plzen. ln het Duits

Pilzen. Promotie met Nefit Orion
moet mogelijk zijn dit jaar. 'Maar

dat we voor de titel gaan vind

ik verkeerd uitgedrukt. Dat

doe je in de hoogste

klasse. Dan behaal je

de titel. Wij gaan

voor promotie. Het

gaat nu ook veel

beter met het team

dan vorig seizoen.

Zonder blessures

gaat het goed.

Anders krijgen we pro-

blemen" Maar gelukkig

gaat het goed en maken

we dus kans op promotie. En

wie weet eerste. Maar dat noem

ik niet de titel.'

Kyncl is verwikkeld

in een concurren-

tiestrijd met

Ewout spit om

de positie van

spelverdeler.

Coach Pim

Raterink begon

het seizoen met

Ewout Spit maar de

laatste tijd krijgt
Frenkie Kyncl de voorkeur.

Raterink licht dat als volgt toe.

Ewout speelde in het begin meer

maar heeft het nu doordat hij is

begonnen te werken wat moeilij-

ker. Het valt hem wat tegen en

dat zie je in het spel terug.
Frenkie laat het toch zien nu. Hij

heeft een paar goede wedstrilden
gespeeld en heeft vertrouwen en

hii verdient het ook wel.'

Raterink weet nog dat hij Kyncl

binnenhram en dat hij moest

wennen aan de Nederlandse cul-
tuur. 'Het is een speler uit de

Oost-Europse sdrml. En daar

bedoel ik rrree dat hÍ gerrend was

om altijd keihard te trainen.
Dat de trainer de baa b en dat
merkte je ook aan hem. Hii rvas

zeer verbaasd hoe het er hier aan

toe ging. Dat de trainer hier ook
weleens rondliep met een ballen-
zak of met drinken voor de

spelers.

Het was vooral wennen dat hier

overal over gepraat wordt.

ln Tsjechië is de trainer de baas.

Wat hij zegt doe je. Hier voeren

wij ook discussies. Dat was wen-
nen en dal zag fe ook in zijn

spel terug. ln Tslechië

spelen ze met min-

der ideeën.

Als het tijdens de

wedstrijd goed

, liep met aanval-

len door het

midden dan

week hij daar

niet snel vanaf.

Dan bleven ze

daar ook aanvallen

door het midden. In

Nederland wordt toch
gevarieerder gespeeld. En toen

hij Spit nog niet achter zich had

neigde hij nogal eens naar

gemakzucht. Met Ewout erbij is er

nu concurrentie en dat is voor

beiden goed. Maar Frenkie is een

goed mens en een goede spelver-

deler.'

re
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Het gaat goed met Nefit Orion

Wel een beetje vaag (turbo-
taal) getal, dus op naar de
5OO! (Vette club!)

Lees Orion Expres
Het is helemaal niet erg om een

vraag te stellen, bijvoorbeeld hoe-

veel contributie betaald moet

worden. ln de Orion Expres
staat echter veel informatie.

Lees je die goed dan vind .ie vaak

al het antwoord en voorkom je

onnodige telefoontjes. Maar het

berekenen van de contributie is

niet altijd even makkelijk."*

Dus kom je er nieÈhelqrmàal uit,

bel gggr=*ï :.t 
u; * 

{". 
* .ffi, rÍ45;.,*"'

Lees;j$gffi -Expres, ja dan

neffi< niet gelezen, dus...

Hffi
begrijpen wat le bedoeffi
het moeilijkte wat er b@ffi
U begrijpt mijwel,,"ffi
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Duidelllkheid (1):
Je kunt geen competitie spelen

zonder íngeschreven te zijn bij de

bond, bijvoorbeeld omdat je

(eigenlijk te) laat lid bent gewor-

den en dus nog geen spelerspas

hebt. ïoch is het in sommige
gevallen mogelijk om mee te kun-

nen doen. Dan moet de scheids-

rechter accepteren dat je een

kopie laat zien van jouw inschrijf-

formulier naar de bond én .ie

moet je kunnen legitimeren. Dat

is in ieder geval nodig als je speelt

op nationaal niveau vanaf 2e divi-

sie. Het inschrijfformulier wordt
door mij ingevuld en een kopie

kan dan in een voorkomend geval

bij mij worden opgehaald. Het is

niet de bedoeling om daar een

gewoonte van te maken, want ik
heb en ben geen kopleërmachine.

Scheidsrechters mogen trouwens

in principe niet toestaan dat je

meespeelt zonder ledenpasje...

Duidelijkheid (2):
Jouw postzegel (pasfotootje) op

het ledenpasje kan er wat jonger

uitzien dan je bent, ja, ja! Het was

ooit de bedoeling van de bond
om die fotootjes regelmatig te
vervangen, Dat is een heel geor-
ganiseer en kost heel veel tijd en

geld. De bond heeft daar dan ook
voorlopig even vanaf gezien. Het

schijnt trouwens dat er bij de

bond een andere ledenadminis-

tratie aan zit te komen volgend

Te laat beëindigen lidmaat-
schap kost geld
lk kan het me niet voorstellen,

maar als je het volgend seizoen

geen lid meer wilt zijn van Nefit
Orion geef dat dan uiterlijk 1

augustus door. Je voorkomt dan

extra betaling van bond- en club-

contributie voor het nieuwe sei-

zoen. lk hou het liever positief en

zit niet op nare teleÍoontjes te
wachten... Schriftelijk bedanken

verdient veruit de voorkeur.

Als je geen lid meer wilt zijn kun

je dat zeggen tegen jouw con-

tactpersoon, maar soms vergeten

ze dat aan mij door te geven...
Niet zo handig dus. Bel mij nog

even voor alle zekerheid!

Genoeg gemopperd
Cewoon lid blijven is veel beter...
Leukere sport bestaat niet, echt
nietl

Duidelijkheid (3):
Bij de beëindiging van het lid-

maatschap vervalt een automati-

sche incasso (machtiging voor

het automatisch afschrijven van

de contributie van een bank- of
girorekening).

Wie wordt het

seizoen...

Als u het nlet eens bent met
de betaling
Wilt u dan zo vriendelijk zijn om
met mij kontakt op te nemen.

Ook ik kan Íouten maken! Ga niet
zelf het bedrag veranderen of
inhoudingen doen. Het wordt
dan moeilijker om te controleren

en waarschijnlijk is er wel een

logische verklaring voor. Helemàól

niet betalen omdat je het er niet
mee eens bent en zonder eerst te
informeren is natuurlijk beslist niet
de juiste instelling en zeker niet
sportief. Belt u mij alstublieft eerst

even.

llet bllfft mensen- én
vrijwllllgerswerk!

500,
clublid?
Rob Vermeulen, 03'l 4.361 901

@ffiW ffiwWwreW
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Oranjedames in

Het Nederlands damesvoiley_
balteam speelt in sporthal
Rozengaarde een interland
tegen Duitsland.
Vriendschappelijk en het
duel geldt als voorbereiding
op het kwalificatie toernooi
in januari 2OOO in Bremen.

De Doetinchemse bondscoach
Pierre Mathieu ziet de wedstrijd
echter niet als een oefenduel
maar als een serieuze kracht_
meting voor zijn selectie.

'Het wordt bikkelen,.
De oefeninterland is op dinsdag_
avond 2'l december en begint
om halfacht 's avonds. Ook de
Duitse dames zijn een van de
tegenstanders op het toernooi in
Bremen. Afgesproken was dat
beide landen vriendschappelijk
zouden spelen en dat het treffen
in de buurt van de grens zou
plaatsvinden. Mathieu koos
bewust voor Doetinchem.

'Doetinchem heeÍt een volleybal_
impuls nodig. De dames van Nefit
Orion zijn ver weggezakt en
successen zijn alweer van een tijd
terug. lk had natuurlijk ook voor
de hal van Arke-pollux in
Oldenzaal kunnen kiezen. We wil_
den allebei een keer tegen elkaar
spelen zo vlak voor het toernooi
in Bremen. We wilden niet al te
veel reizen en de Duitsers hadden
wel een voorkeur om in de buurt
van Enschede te spelen. Ook vlak_

bij de grens maar als Doetinchem_
mer gaf ik toch de voorkeur aan
mijn eigen woonplaats. Cewoon
voor die extra impuls. Het geeft
toch weer iets extra,s.,

Blkkelen
Maar wat kan je verwachten als
publiek van deze interland. Veel

oefenduels zijn het aanzien niet
waard. Maar pierre Mathieu ver_

wacht veel van zijn pupillen en
eist volledige inzet. ,Het woord

vriendschappelijk kan je wel weg_
laten. We benaderen deze wed_
strijd heel serieus en zullen er
zodanig mee omgaan. Het wordt
bikkelen en willen zo goed moge-
lijk spelen. We willen ook echt
winnen. De volledige selectie zal
op waarschijnlijk een speelster na
compleet zijn. Het is belangrijk
om gelijk het ritme te vinden.
Het wordt een echte testcase en
de wedstrijd is belangrijk voor
onze voorbereiding.

Dus ik kan het publiek alleen
maar aanraden om vooral te
komen kijken want het wordt
voor ons een echte testcase.,

De Nederlandse ploeg zal op de
ochtend voor de wedstrijd verza_

melen in Hotel Ruimzicht in
Zeddam. Rond het middaguur
volgt dan een training in sporthal
Rozengaarde en daarna gaat de
Oranjeselectie terug naar het
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Oranjedames in
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'De speelsters komen soms recht-

streeks van hun laatste competi-
tiewedstrijd naar Doetinchem. Op
dinsdag en woensdag spelen we
dan in Rozengaarde.

Op 2 januari gaan we naar

Bremen voor het kwalificatietoer-
nooi. We trainen in de tussentijd

in de sporthallen Zuid in
Amsterdam. De speelsters zijn

alleen op eerste en tweede kerst-

dag vrij en op nieuwjaarsdag.

Op oudejaarsdag trainen we nog

van 'l 0 tot 2 uur 's middags. Het

wordt een zwaar toernooi in
Duitsland en dat betekent dus dat
iedereen nergens aan mag zitten.
Al die lekkernijen gaan aan ze

voorbij. la, topsport is heus niet
zo makkelijk. En de coach? Ja ik

moet een voorbeeld geven. Dus..'

Het olympisch kwalificatietoernooi
in Bremen is voor de Oranjeteams

niet de laatste mogelijkheid op
plaatsing voor de spelen. Het

toernooi in Bremen is van dinsdag

4 januari tot en met zondag 9
januari. De winnaar plaatst zich

rechtstreeks voor de spelen in

Sydney in Australië. En dat geeft
natuurlijk een hoop rust. lndien
Oranje niet als eerste eindigt
volgt een herkansing in juni 2000
in Japan. Maar daar wil Mathieu
niet aan denken. 'We worden
gewoon eerste. Op elk contingent
worden kwalif icatietoernooien
gehouden. De winnaars plaatsen

zich rechtstreek. Vier landen zijn

al geplaatst: Brazilië, Rusland en

Cuba als top drie van de World
Cup en Australië als organiserend

land. Na dit kwartet zijn er nog

acht plaatsen over. Alle continen-

tale winnaars van de kwalificatie-

toernooien en dan zijn er nog

plaatsen te verdienen op het toer-
nooi in Japan. Maar we moeten

gewoon winnen in Bremen. We

beginnen tegen ltalië. En dat is

gunstig want dat zijn slow-star-

ters.'

Toernooischema Oranje op
het Europees Olympisch
kwallficatietoernooi in
Bremen

4lanuarl
16.00 uur
Nederland - ltalië

5 januarl
16.00 uur

Nederland - Oekraihe

7lanuari
14.10 uur

Nederland - Duitsland

8 januari
1 7.00 uur
Nederland - Roemenie

9 januari
1 
,l.00 

uur

Nederland - Kroatië

hotel in Zeddam. 'We gaan ons

dan rustig voorbereiden op de

wedstrijd. De meesten hebben al

een paar keer tegen Duitsland

gespeeld. Als we weer terug in
het hotel zijn volgt een teambe-

spreking, wat technische zaken.

Rusten en dan naar de sporthal.

Na de wedstrijd gaan we ergens

eten en slapen we in het hotel.

De volgende dag geven we een

clinic en daarna gaat iedereen

weer naar huis.'

Feestdagen en trainen
En terwijl iedereen zich opmaakt
voor een spectaculair oud en

nieuw, het nieuwe millennium
komt er namelijk aan -is er voor

de oranjespeelsters weinig tijd om

te genieten van de feestdagen.



Profiel
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Gerard Wesselink
Tot mijn 17e jaar heb ik gevoetbald bij De craafschap. lk was keeper, maar viel
buiten de selectie, omdat ik te mager was. De trainer had liever een ,,piet

schrijvers-type". Toen ben ik met volleybal in contact gekomen door af en toe
mee te trainen in het team van mijn vader. Al snel kreeg ik de smaak te pakken,
ging spelen in heren 5 en verwierf een plaats in het cscD-schoolteam o.l.v.
Roel Raterink. Een half jaar later kwam ik bij Heren 'l . ln mijn diensttijd speelde
ik in het Nederlands militair team en werd geselecteerd voor het Nederlands
team. lk moest toen wel een andere club zoeken, omdat het 3e divisie niveau
van orion toen, te laag was. Het werd EAW (samen met René striekwold).
Een jaar later keerde ik weer terug naar orion dat inmiddels was gepromoveerd
naar de 2e divisie. Daarna is alles in een stroomversnelling geraakt o.l.v. o.a.
Peter Murphy en Quique Edelstein. we hebben toen vele mooie jaren in de ere-
divisie meegemaakt met spannende europacup wedstrijden. De top-wedstrijd
van mijn carrière was de wedstriid in het landskampioenschap tegen starlift.
De hal zat tot de nok toe vol, maar helaas verloren we met 3-2. lk heb er nog
jaren nachtmerries van gehad. ln een tussenliggende periode speelde ik 3 jaar
bij Bovo. voor het grote geld ben ik te vroeg geboren, maar ook zonder dat is

volleybal altijd mijn grote passie gebleven. op dit moment speel ik met veel
plezier in Heren 2 en ondanks mijn grijze haren hoop ik dit nog vaak te

kunnen doen.

Sanne Keizer

Il'.,,rrtlrr.ir,ii

Team

Positie
Leeftijd
Werk

#*,'

Team Dames 2

Positle Buitenaanyalster
teeftljd bljna 15 jaar
School Hayo 3 Ulenhof

College
Toekomst

PABO/Sportacademie
Hobby's VOILEYBAI, motor-

rijden, wandelen,
zwemmen, jui-jitsu...
dus KIEK MOAR UUT!

Heren 2
Midaanvaller
46 iaar
Leraar §peciaal
Onderwijs

Prive Vrouw en 2 dochters
Hobby's tuin en ktussen

ln/aan het huis
Grootste probleem OP TlfD
OPSTAAN.

Hey-hop, (dat is onze yell). lk heet sanne en ben 4 jaar geleden bij de mini's
van orion begonnen met 4 tegen 4 te volleyballen. Daarna meisjes c en via
meisjes B en dames 5 speel ik nu bij dames 2, waar ik nu dus nog de jong_
ste ben (CRMMFF!!) Franka is de oudste maar ik hoeÍ gelukkig geen
mevrouw te zeggen, hè Franka? Mijn doelstelling voor dit jaar is: veel trai-
nen en spelen in dames 2 en vooral met veel plezier. lk heb een hekel aan
bruine bonen en spruitjes en aan piepende, krakende, klagende en zeurende
mensen om me heen en ... verliezen natuurlijk.
Mijn idool is Kim Staelens (Facopa weert) maar ik wil net zo goed worden
als haar zus chaine, en als 't effe kan... net zo lang! op dit moment zit ik in
Havo 3 van het Ulenhof college en na de HAVo wil ik gaan studeren aan de
PABO of de sportacademie. lk ben vegetarisch en... rook absoluut niet! Mijn
grootste hobby is natuurlijk volleybal. Andere zijn: motorrijden (achterop bij
mijn vader), wandelen met mijn konijn sjimmie (aan de kattenriem), dan-
sen, beachen op een heel warm strand, zwemmen en jui-jitsu (groene
band!).. dus kiek moar uutl Tussen mijn huiswerk maken door speel ik graag
met mijn broer volleybal in onze tuin. Zo dit was ik dan. lk hoop dat ik jullie
nog vaak in de sporthal zie als supporter van dames 2.



Zii stellen zich aan u voor
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1 Niek Hugen; 2 Sander Hugen; 3 Martin Meijer;
4 Diewert Wiggers; 5 Daan van Haarlem; 6 Kwinten
§liepen; 7 Martijn Winkelman; 8 Wesset van staal;
Tralner: Arend llordijk; Coach: fannie Hugen

Meisjes Cl
Negen enthousiaste spelers
Dit team bestaat uit negen enthousiaste
spelers. Twee keer per week wordt keihard
getraind onder leiding van Jan van Uitert.
ledere wedstrijd moet gewonnen wordenl
Maar gebeurt dat ook? Het team is in ieder
geval nog steeds ongeslagen. Hopelijk krij-
gen ze in de tweede helft meer tegenstand.

Balans Techniek/Balans Uitzendburo
Arnhem
Vormen samen een team en behalen hiermee
succes door goed opgeleid personeel bij de
passende opdrachtgever te plaatsen.

Balans onderhoudt, vaak jarenlange, goede
contacten met gerenommeerde bedrijven in

heel Nederland. Ook op regionaal niveau
onderhoudt Balans contacten, o.a. met
medesponsor Rensa. Door intensief contact
te houden blijft Balans op de hoogte van
mogelijke interessante vacatures.

fongens Cl
Mix van jong en oud
Dit team is een mix van 'oudere' en ,jongere,

C-spelers. De leeftijd varieert van I0 tot 13
jaar. Twee keer per week wordt zeer fanatiek
getraind. Tot nu toe heeft het team nog
maar weinig tegenstand gehad in de com-
petitie. Hopelijk komt hierin de tweede helft
in de kampioensklasse verandering.

Winkelman Aluminium-
bouw B.V. Elst
Dit bedrijf van directeur/eigenaar Henk
Winkelman is gespecialiseerd in de produktie
en plaatsing van raam- deur- en gevelcon-
structies voor de utiliteitsbouw, voornamelijk
hier in de regio. Het bedrijf telt l6 medewer-
kers en is op dit moment nog gevestigd in
Elst. Henk Winkelman is in '1994 begonnen
met engineering en in 1996 is daar het pro-
duktiebedrijf bijgekomen. Op dit moment
maakt Winkelman Aluminiumbouw de gevels

voor het nieuwe Craafschapstadion.

Zittend v.l.n.r: Margo folink, Nicole Hesseling, Marloes
Wesselink. Manon Gijsberts, fill Verhey, Staand v.l.n.r:
Coach Erlca lolink, Lienke Eenink, Meike Manschot,
Maayke Zoethout en §usanna Dobiegata.
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Zli stellen zich aan u voor

I Karin Bazen (niet op foto); 2 Pamela Nengerman;
3 Sarina Riethorst; 4 Kyra Ulfman; 5 Noortje pasman;
6 Meddl Peters; 7 Marissa Peppelman 8 Deborah
Willemsen; 9 Sanne Slebers; Coach: Mlriam pasman

Meisjes C2

Meisjes Bl
Duidelijke groei
Dit team is duidelijk groeiende. Twee keer

per week wordt getraind onder leiding van

Peter van Veen. Na een moeizame start gaat

het team steeds beter draaien. De spelpatro-

nen komen in de wedstrijden beter uit de
verf. Ook dit team zal promoveren naar de

kam pioensklasse.

Dakdekkersbedrijf 't Plein Doetinchem
Een eenmanszaak, opgericht in 1995.

Dit bedrijf verricht alle werkzaamheden aan

en op het dak:

- bitumen daken

- dakpannen

- dakbedekking.

Een klein bedriif, maar groots in werk.

Zlttend v.l.n.r: Mayka Radstake, Anne-fulla Schut,
Kimberly Kistemaker, Seher Ucuzcu; Staand v.l.n.n
Kristel van Hilten, Lotte Nolte, Marieke Freriks,
Femke Biilrma en Coach Miriam Kistemaker.

Gezelligheid
Ook dit team is €€. -'x i,an 'oudere' en

'jongere' C-spe ers. He i tearn kan en wil veel

leren, maar heen locn ook behoefte aan

gezelligheid. \a re: ',ertrek van Annemieke

is het team nog oc zoek naar een vaste

trainer/ster. Op dii r-roment wordt twee keer

per week getraino onder eiding van

Theo/Jannie Hugen,

Heeft u dus belangstei ing voor deze gezelli-

ge groep meiden neem dan contact op met
de contactpersoon van de jeugdlijn

Henk Bazen.

Claus Sport 2OOO

Meisjes C2 heeft eenmalig shirts gekregen

van Claus Sport 2000. Het team heeft zelf

voor bijpassende broekjes gezorgd.



Volleybierteam daagt
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Het onderhand fameuze volley-

bierteam, synoniem voor heren 7,

daagt alle teams van Nefit Orion
uit. Wij willen namelijk de eerste

kampioenen worden van de club.
Een uitdaging die we ook wel

durven op te pakken. Na zeven

wedstriiden staan we strak aan de
leiding met zes gewonnen wed-
strijden en 'l gelijk spel. De eerste

titel is al binnen: herfstkampioen.

En we zijn van plan om de zege-

reeks voort te zetten en de twee-
de titel is binnen handbereik. Die

van winterkampioen.

En niet te vergeten dat dit
gebeurt in de altijd zware en

vooral onderschatte vierde klasse.

Want het gaat hier niet alleen om
de bal hoog houden in drie
pogingen maar in deze klasse

worden de mouwen nog ouder-
wets opgestroopt. Dit is lange

ballen gauw thuis. Spelverdelers

zonder tanden, vergelijkbaar met
de traditionele Engelse voorstop-
per is geen uitzondering. Ook
zonder haar overigens. De mou-
wen worden opgestroopt en
vooral als het volleybierteam op
bezoek komt, let wel de ongesla-
gen koploper, worden die opge-
stroopt tot de oksels.

De prestaties van ons sympathie-
ke gezelschap krijgt vooral extra
allure door zware uitoverwinnin-
gen tegen onder meer Laren.

Vooral doordat de heenreis naar

dit pittoreske dorp voerde over
allerlei fraaie slingerwegen waar-
op veel plaatsen werden aangege-
ven behalve die van Laren. En dan
na zo'n zware en inspannende

reis toch gewoon weer met 3-l
winnen getuigt toch van routine
en koelbloedigheid. En vooral niet
te vergeten dat de twee jongens

van de A-junioren die ons ver-

sterkte in Laren

te lijden hadden onder een hevi-
ge en vooral spontane verliefd-
heid op de uiterst charmante tel-
ster, spelend bij de plaatselijke

A-1, uit het pittoreske dorp
Laren-

Ook wil het volleybierteam dank
uitspreken aan onze trainingspart-
ner heren 6. Dit genootschap

kwam met de voor ons schokken-
de mededeling, via hun voorman
Van Putten beter bekent als riy-

schoolhouder in ruste, dat er dit
seizoen serieus getraind moest
worden. Met echte oefenvormen.

Het aloude 'partijt.ie' werd terug-
gebracht tot het laatste kwartíer-
tje. Celukkig bleek de invloed van

Van Putten kleiner dan hijzelf
hoopte en na enkele trainingen
met serieuze oefeningen doen we
nu toch weer gelijk het ouderwet-
se partijtje. Toch hebben díe

basisoefeningen, zoals overspelen,
ons wel degelijk geholpen naar
onze huidige ongeslagen status.

Maar om kort te gaan. Het volley-
bierteam gaat voor de titel. En

daagt elk team van Nefit Orion
uit. Wie durft de uitdaging aan en

durft te beweren dat zijn of haar

team eerder het kampioenschap

zal binnenhalen. Wij zijn benieuwd.

Namen van de auteurs bij de

redactie bekend. Uit angst voor
bedreigingen van nog altijd wat
obstinate teamgenoten en rij-
schoolhouder Van putten.

Overigens te herkennen aan sok-

ken opgetrokken en omgeslagen
boven de knie. Charmant hoor.

,.--l
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Het volleybierteam poseert na weer een rederi.ik eenvoudige overwinning.
De naam van de tegenstanders wisten ze niet meer wel de setstanden:
1 5-7, 1 5-0 en 1 5-3.
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Op woensdag 15 december 1999 vindt de algemene Iedenvergadering ptaats van de volley-
balvereniging NEFIT ORtoN. Het bestuur nodigt alle Ieden dringend uit om aanwezig te zijn in de
kantine van het sportcentrum Rozengaarde. We beginnen om 2O.OO uur en het eerste kopje
koffie, in de vergaderruimte geserveerd, is voor rekening van de vereniging.

De agenda ziet er als volgt uit:

1 . Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige vergadering ( zie Orion Expres ).
4. Bespreking van het jaarverslag van de vereniging over het verenigingsjaar 199811999.

( zie Orion Expres ).
5. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar.

Het verslag ligt op de vergadering voor ieder ter inzage.
6. Verslag van de kascontrole-commissie.

. .:..7. Benoeming nieuwe leden van de kascontrole-commissie.
8. De aangepaste begroting voor lggglzooo. op de vergadering ter inzage
9. Overzicht van de stand van zaken wat betreft de sponsoring.

Pauze

10. Bestuurwerkiezing.

Aftredend en herkiesbaar voorzitter W. Kuiper
Tegenkandidaten kunnen zich reglementair aanmelden bij de secretaris.

1 1 . Plannen voor het lopende seizoen.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Namens het bestuur, W.Boonekamp

Leden die punten aan de agenda willen toevoegen, kunnen deze tot zeven dagen voor de vergadering
schriftelijk indienen bij de secretaris van de vereniging. Zij dienen de onderwerpen op de vergadering zelÍ
te introduceren.



Verslag van de vooriaarsvergadering 1999
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De leden van Nefit Orion
hebben op dlnsdag 29 juni
de kans laten llggen om mee

te beslissen over de koers dle
de vereniglng voor de
komende iaren moet gaan
varen.

Vooral omdat de ambities de

financiële mogelijkheden lijken te

overstijgen is het van het grootste

belang gebleken dat de leden

hun zegje doen en daarmee

inbreng hebben in de te volgen.

Sportieve en financiële koers.

Op de Algemene Voorjaarsverga-

dering werd het uitgestelde

financieel verslag over 1997-1998

behandeld en ook de begroting

voor 1 999-2000.

Vorlg boekjaar
Het resultaat van het vorig boek-

jaar was niet om vrolijk van te

worden en heeft het bestuur

genoopt om nog strakker dan

voorheen de broek- riem aan te

halen. De begroting voor het

komende jaar werd der- halve

dan ook ingediend als een werk-

begroting, omdat de definitieve

begroting pas kan worden

gemaakt als er wegen zijn gevon-

den om het tot een sluitend

geheel te maken.

Het nog niet gedekte gat in de

begroting is nog te overzien en

vraagt om een nadere discussie

over de ambities en de mogelijk-

heid om nieuwe sponsors te vin-

den. Om te voorkomen dat de

verhoudingen tussen de verschil-

lende lijnen en teams scheef

komen te liggen is besloten om

voor elke lijn een duidelijke

begroting te maken. Daarmee

wordt ook helder gemaakt naar

de leden waar de gelden blilven

en waar eventuele overschrijdin-

gen of te korten vandaan komen.

Ook tijdens de vergadering werd

maar eens te meer duidelijk dat

de Zwarte Piet maar al te gemak-

kelijk naar het hoogste herenteam

wordt geschoven, maar het

bestuur liet duidelijk weten dat,

dat niet terecht is. Tegenvallers

zitten overal.

Goed imago
Het gaat Neíit Orion overigens

wat betreft het werven van spon-

sors redelijk goed. Er zijn zoals

ook al in de vorige Orion Expres

gemeld verschillende nieuwe

sponsors bijgekomen en er lijken

binnen afzienbare tijd nog een

aantal bij te komen. Uit de plan-

nen voor het komend seizoen

bleek zowel bij de jeugd als bij de

dames groot optimisme te

bestaan. Er zijn grote ambities en

er is talent. Theo Boekhorst

onderstreepte nadrukkelijk dat

door de prestaties van de dames

en door de wijze waarop de

heren zich manifesteren. Nefit

Orion weer duidelijk op de

Nederlandse volleybal kaart staatl

De Nevobo adviseert herhaaldeliik

talenten om bij Nefit Orion te

gaan spelen, om daar de sprong

naar de nationale top te maken.

Het eerste damesteam gaat het

komend jaar voor e€n cositie bii

de top en het tweede en derde

team komen beide in oe oerde

divisie uit. Dames 2 bliift het team

waar het aanstormend talent kan

rijpen. Veel aandacht wordt

besteed aan opleiding, begelei-

ding en communicatie met de

ouders.

Bij de heren ligt de lat iets hoger.

Daar gaat men nadrukkelijk voor

het kampioenschap omdat pro-

moveren naar de eredivisie wel-

haast als een must wordt gezien.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt

aan continuÍteit zowel op het

punt van spelers als de financiële

basis.

Plannen om met andere vereni-

gingen in de regio tot een hech-

tere samenwerking te komen om

het volleybal in de regio naar een

hoger plan te stuwen ziin op niets

uitgelopen. Lou Fokkinga en ook

Theo Boekhorst hebben er veel

tijd ingestoken en zijn tot de slot-

som gekomen dat de ambities er

wel zijn, maar dat kleine plaatse-

lijke en emotionele zaken het vol-

strekt onmogelijk maken om tot
zaken te komen.

Aan het eind van de vergadering

maakte voorzitter Koos Kuiper

bekend dat Martin Slotboom zijn

taken binnen Nefit Orion heeft

neergelegd. Zakelijke redenen

maken het hem onmogelijk om

NEFrrd'b*,o,



vervolg verslag voorjaarsvergadering 1999
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zoveel voor de club te doen als hij

het afgelopen jaar heeft gedaan.

Hij dankte hem voor zijn inzet.

Ook werd aÍscheid genomen van

Wiebe van der Sluis. Hijwas af-

tredend en heeft te kennen gege-

ven niet meer beschikbaar te zijn

voor nog een periode. Hij treed

terug als bestuurslid voor PR en

Sponsoringzaken en ook als

redacteur van de Orion Expres.

De laatste taak wordt met ingang

van het nieuwe seizoen overgeno-

men door lacqus VerhaEen,

speler van heren 8 en Hoofd

Sportredactie bij Omroep

Celderland- Koos bedankt Webe
voor alle werk dat hij de afgelo-

pen 10 jaar als bstuurslid heeft

verzet. Wiebe bedanh het

bestuur en de vergadering voor
de fijne en minder fijnen momen-

ten en wenst de verenQing het

succes in sportief en financieel

opzicht toe wat het verdient.

Rianne Dunnewold en Theo Boek-

horst maken voor de sluiting be-

kend dat op 28 augustus dames 1

het seizoen begint met een zeer

uitnodigend toernooi in Rozen-

gaarde. Hier werken Amerikaanse,

Belgische en Nederlandse top-
teams aan mee. Ruim voor tien
uur sluit de voorzitter de vergade-

ring en kunnen de tien leden en 6
bestuursleden voldaan huiswaarts

keren en aan een welverdiende

vakantie beginnen.

^-EH.T \*.IGTGERS
Assurantién BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11
7OO1 GA DOETINCHEM

TEL. (0314) 352292
FAx (0314) 36 4t 67

MOLENKAMPSPARK 2
7607 LE ALMELO

TEL. (0546) 82 1s 15
FAX (0s46) 82.7s 43
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feugdcommissie
Samenstelling

feugdcommissie
Aan het begin ',,an het seizoen

was de samensterling l,an de

commissie als volgt:
. Arend Hordijk

technische lijn; r,oorzitter a.i.

. Martin Slotboom

meisjeslijn
. Theo Hugen

jongenslijn

. Joke Emaus

minilijn
r Bert van Staal

minilijn
r Jannie Hugen

secretariaat

ln oktober 1998 kon Arend de

voorzittershamer eindelijk over-

dragen aan een nieuwe voorzitter:
Henk Bazen. Jan van Uitert kwam

halverwege het seizoen bij de

jeugdcommissie, om aan het

einde van het seizoen de meisjes-

lijn van Martin Slotboom over te

nemen.

Ledental
Bij de start van het seizoen

bedroeg het aantal leden in de

jeugdcompetitie 68:
. 40 meisjes; . 28 jongens

Een stijging van l5 ten opzichte
van het vorige seizoen.

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES
HYPOÏHEKEN

ASSURANTIËN T
PENSIOENEN T

FINANCIERINGEN T
BANCAIRE ZAKEN I
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feugdcommissie
Daarnaast speelde een groot aan-

tal jeugdleden in de senioren-

competitie. Het aantal minileden
bedroeg 43. Dit aantal is in de

loop van het seizoen toegenomen
tot 51 leden aan het einde van

het seizoen. Voor alle trainings-
groepen konden - zij het soms

met moeite - trainers worden
aangetrokken.

Competitie
Er werd met vijf meisjesteams en

drie jongensteams deelgenomen
aan de competitie.
o meisjes: 1 B-jeugd en

4 C-jeugd
. jongens: 2 B-jeugd en

1 C-jeugd.

Meisjes 81 en C2 promoveerden
naar de kampioensklasse.

Jongens B1 en 82 promoveerden
eveneens naar de kampioens-

klasse. Helaas waren er dit seizoen

geen kampioenen.

Minilijn
Door de miniteams werd in diver-
se categorieën deelgenomen aan

de minitoernooien in Wehl.
Eén jongens- en één meisjesteam
nam de eerste helft van het
seizoen deel aan de mini D

competitie in Hoog-Keppel.

Het meislesteam werd kampioen.

De tweede helft werd een extra
meisjesteam ingeschreven. ln de

tweede helft helaas geen kam-
pioenen.

Open clubkampioenschappen
Door twee meisjesteams (A en

C-jeugd) en twee jongensteams

(B- en C-jeugd) werd deelgeno-

men aan de voorrondes van de

open clubkampioenschappen.

Alle teams gingen door naar de
volgende ronde. De beide meis-
jesteams gingen vervolgens door
naar de finaleronde op 3 april in

Zutphen (A-jeugd) en Wamsveld
(C-jeugd). Beide teams behaalden
een prachtige tweede plaats!

Gesloten clubkampioen-
schappen
Er werd dit seizoen niet deel-

genomen aan de gesloten club-
kampioenschappen.

Nationaal Mlni Toernooi/
Nationale Minl Kamploen-
schappen
Met één meisjesteam werd deel-
genomen aan de voorrondes van

het NMT en met zowel een

meisjes- als een jongensteam aan

de voorrondes van het NOMK.
Helaas haalde geen van deze

teams de finaleronde.

Rayon-/regiotrainingen
Verschillende jeugdleden namen
deel aan de rayontrainingen in

Hoog-Keppel. Een zestal jeugd-
leden werd geselecteerd voor de
Nederlandse Volleybal School.

Activiteiten voor de jeugd
Er werden verschillende activi-
teiten georganiseerd:
. Sinterklaastoernooí:

5 december 1998 in het
Rietveld Lyceum (mini's)

. Clinic: 6 januari 1999 in
Sporthal Rozengaarde (mini's)

. Onderling toernooi: 6 januari

1999 in Sporthal Rozengaarde

(jeugd)
r Afsluiting seizoen: 19 juni

1999 in de binnenstad
(Jeugdleden/min i's).

Aan het begin van het seizoen is

het z.g. Adoptieplan' gelanceerd,

bedoeld om de jeugd en de top
van de vereniging meer met
elkaar in contact te brengen.
Helaas is dit plan door gebrek aan

communicatie niet uitgevoerd
zoals de jeugdcommissie zich had

voorgesteld.

Overlge actlviteiten
. Scholentoemooi: 24 Íebruari

1999 in Sporthal Rozengaarde,

voor groep 8 van de

Doetinchemse basisscholen.

Technisch overleg/trainers-
overleg
Op 16 december '1998 werd een
tra i ners(informatie)bijeen komst
gehouden. Alle jeugd- en mini-
trainers waren hiervoor uitgeno-
digd en de trainers van dames en

heren l.

Ook dit seizoen zijn vanuit de
jeugdcommissie diverse pogingen
ondernomen om voor de jon-
gens/herenlijn eenzelfde opzet te
krijgen als voor de meisjes/dames-
lijn. Alle pogingen ten spijt kon-
den nog geen concrete stappen
worden gezet.

ln dit seizoen is een begin
gemaakt met het vastleggen van

trainingscriteria in het z.g.

'Opleidingsplan'. Doel hiervan is
een optimale doorstroming bin-
nen de jeugdlijn te krijgen en de
verschillende trainingsnlveaus zo

goed mogelijk op elkaar te laten
aansluiten.
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Ook dit jaar bestond de recrean-

tengroep Nefit Orion uit 2 dames

groepen, nl. de maandaggroep

en de dinsdaggroep.

De maandaggroep heeft voldoen-

de leden maar de dinsdaggroep

begon met maar 12 leden.

ln het verloop van het seizoen

hebben we er enkele speelsters bij

gekregen en hadden we aan het

eind 15 dames.

De heren speelde met 3 groepen,

nl. de maandag-, de dinsdag-, en

de vrijdaggroep.

De dinsdaggroep had echter erg

weinig leden dit seizoen.

De mix-groepen van de maan-

dagavond en woensdagmorgen

komen allebei leden te kort.

Op een training speelden ze vaak

4 tegen 4.

Dhr. Boonekamp werd dit seizoen

trainer van de woensdagmorgen

groep.

De trainers dhr. Bazen en Dhr.

Scholtz bleven de trainers van de

damesgroepen.

Aan de toernooien van het district

deden, met uitzondering van de

vrijdaggroep, alle teams mee, en

hebben we enkele promoties en

degradaties gehad.

De heren spelen mee in de hoog-

ste poules, en de dames allemaal

op één team na.

Het l ste damesteam deed dit laar
helaas niet aan met het districts-

kampioenschap, omdat ze te weinig punten hadden behaald.

Aan het bedrijfstoernooi werd ook meegedaan door enkele groepen.

Een mix van dames 1-2 en heren 1-2 werd kampioen bij de gevorder-

den, en het andere team werd derde.

Ook doen Dames l -2 met I team mee aan de competitie van Halley in

Wehl.

Als afsluiting van het seizoen hebben we zoals ieder jaar weer het onder-

linge toernooi gehouden.

Borboro de Bruin
Duvol Slothouwerstroot 89
7009 JT Doetinchem

Proktiik voor o.o.:

. Sport massoge
. Hoofdpijn mossoge

. Topen / Bondogeren

Voor meer inÍormqïie kunï u ïerechÏ onder teleÍoonnummert
03r4-34 04 35
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laanrerslag over het verenigingsjaar
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Het afgelopen vereni-

gingsjaar hebben we kunnen

wennen aan de nieuwe naam

van onze vereniging namelijk

Nefit Orion, maar we hadden

ook te maken met een ge-

heel andere aanpak van

diverse onderdelen in onze

vereniglng.

Het sponsorbeleid kreeg een

geheel andere invulling.

ln samenwerking met DOC werd

de zaak geheel anders aangepakt

met als resultaat vele nieuwe

sponsors. Dozon was de eerste

grote sponsor die na Nefit Fasto

er bij kwam. Ook werd Ubbink uit
Doesbu rg weer teruggehaald.

De heer Martin Beyer werd weer

op de tribune gesignaleerd.

Rensa een oude bekende sloot

een nieuw contract af met
Nefit Orion en als laatste grote
werd met Cavar uit Caanderen

een contract gesloten.

Het nieuwe idee van de sponsor-

commissie de SrTD dat samen

met DOC werd ontwikkeld begon

zijn vruchten af te werpen.

Nieuwe namen zoals de RABO

bank, BOCO keukens, Heilbron

assurantiën en Coach niet te ver-

geten. Maar ondanks al die nieu-

we namen is de sponsorcommis-

sie zich er van bewust dat ze ver-

der moeten, en dat gebeurt dan

ook. ln de dameslijn moest aan

het eind van het seizoen danig

worden gewerkt aan de twee

hoogste teams, er was een groot
verloop in de teams.

Nieuw was dat het 3e damesteam

eindelijk ging promoveren naar

de 3e divisie. Na diverse keren

kampioen te zijn geweest in de
promotieklasse besloten de dames

toch om nu maar eens die stap te

wagen. Door veel druk vanuit
onze vereniging was de Nevobo

bereid om de thuiswedstrijden
van onze dames op een doorde-
weekse dag te laten spelen. Niet
alle verenigingen gingen hiermee

akkoord maar een begin was er.

ln de herenlijn was het ook aan

het eind van het seizoen dat er

afscheid genomen moest worden
van diverse spelers. ln de selectie

van heren 1 kwamen vele nieuwe

gezichten die (gezien hun achter-
grond) als een aanwinst moesten

worden gezien.

Het 5e team van Nefit Orion was

wederom kampioen geworden en

besloot om toch maar te promo-
veren. Nadat dit was geregeld

met de Nevobo, vertrokken diver-

se spelers en kwam dit team in de
problemen. lnterne verschuivin-

gen hebben voor een oplossing

gezorgd. Al met al een drukte van

belang in het competitie gebeu-

ren.

tlet Bestuur
Onder leiding van voorzitter Koos

Kuiper is het bestuur diverse

malen bijeen geweest om de

grote en kleine problemen op te
lossen.

Nieuw was dat er een compleet
bestuur was om deze zaken aan

te pakken. Tijdens de voorjaars-

vergadering nam Wiebe v .d. Sluis

afscheid na vele jaren deel uitge-
maakt te hebben van het bestuur.

ln zijn functie als

PR. man en de leidende figuur
achter de Orion Expres zullen wij
hem node missen.

Het bestuur bestaat nu uit de vol-
gende mensen:

Voorzltter
Koos Kuiper

Secretarls
Wim Boonekamp

Pennlngmeester

Jan Kroon

Voorzltter herenlijn
Ceorge de Jong
Voorzltter damesllfn
Lou Fokkinga

Voorzltter recreanten
Marijke Menzo

Voorzitter jeugdcommlssie
Henk Bazen

Ledental
Het ledental bleef in het seizoen
'1998/1999 vrijwel gelijk. Aan het

eind van het seizoen groeide het
aantal jeugdleden met als resul-

taat dat er diverse nieuwe teams

werden ingeschreven voor het
komende seizoen.

Gezien de landelijke tendens een

groot succes voor de actieve
jeugdcommissie.
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De lijnen
De jeugdcommissie, a sook de

recreanten en de dames- en

herenlijn komen -et een eiger
jaarverslag.

Het bedrijfsvolleybaltoernooi
Ook dit jaar werd er door de

bedrijven op verschillende niveaus

gespeeld, toernooien die dankzij
een goede toernooicommissie

ieder keer een succes zijn.

Veel dank gaat uit naar deze com-
missie die het bedrilfsleven naar

Nefit Orion toehaalt. En daarbij
ook financieel gezien bildraagt tot
een verrijking van de kas.

laarverslag over het verenigingsjaar

Beachvolleybal
Dlt onderdeel van onze vereni-
ging wordt met het jaar steeds

uitgebreider. Dit jaar was een lus-

trumjaar (5) en dat was dan ook
duidelilk te zien op het Simons-

plein. Dankzil een perÍecte orga-
nisatie en verschrikkelijk mooi
weer werd het dit jaar een groot
succes. Mede door de demonstra-
ties van Pleasure Sport Demo Tour
kon menige Doetinchemmer
genieten van mooi volleybal in

een grote mooi aangeklede zand-
bak.

P.R en publiciteit
Het afgelopen iaar heeft Nefit

Orion regelmatig de pers

gehaald, zeker wat betreft onze
heren I . De door de p.R. georga-
n iseerde persconferenties werden
door de media behoorlijk
bezocht.

Niet alle kranten deden behoorlijk
verslag van het volleybalgebeuren

rnaar dat is iets wat je als vereni-
ging moeilijk zelf kunt regelen.

De P.R.-commissie doet er van

alles aan om zo professioneel uit
de hoek te komen, wat zeker is

gel u kt.

En nu maar hopen dat de media
dit overneemt.

r9e
ogen
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Reglement seizoen 1999-2OOO
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1) Tijdstip betaling:

- september : hele jaar of 1e periode
- januari : 2e periode
- tussentijds bij een Iater gestart nieuw Iidmaatschap

2) Contributie afhankelijk van geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid is afhankelijk van ziinlhaar geboortedatum bij de
start van het seizoen ('l augustus) en blijft gedurende het hele seizoen ongewifzigd.

3) Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 1999_2OOO bedraagt:
Senioren geboren voor.l-10-1981 f 265,-- Juniorengeboren op of na l-.l0-19g1 Í 205,--
Junioren geboren op of na'l--|0--l9g5 Í 150,-- Recreanten Í 16s,__
Categorieen zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond. Clubcontributie betaaid men voor een heel
iaar of per periode. Bij een later gestart lidmaatschap betaald men gedeeltijke contributie.

4') Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1999_2OOO bedraagt::
Senioren geboren vóór 01-t O-.l9gt Í 7O,OO

A-junioren geboren op of na 0l-.l0_-l9gl Í 45,00
B-junioren geboren op of na 0l -'10-19g3 Í 45,00
C-junioren geboren op of na 0t -10-19g5 Í 35,00
D/E-junioren geboren op of na 01_t 0_.19g7 Í 35,00
Recreanten Í 2O,OO

Verenigingleden Í 2O,OO

Bondscontributie betaald men voor een heel .iaar of tussentijds bij een later gestart nieuw lidmaatschap.
De bondscontributie wordt tegelijk 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 1 e of 2e periode). Per acceptgiro wordt Í 1 ,oo in rekening gebracht. voor een eventuele
aanmaning wordt / 5,00 in rekening gebracht (na 2 aanmaningen volgt royement als lid).

6) Ultzonderingen:
Bij 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 schriftelijk verzoek
indienen biy het bestuur. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

7) Beëindigingtidmaatschap:
Beeindiging kan op ieder moment. Het liefst schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. wordt het
lidmaatschap tildig opgezegd dan vindt verrekening plaats van betaalde contributie. Bondscontributie kan
niet worden verrekend.

8) Nleuw lidmaatschap:
lnschrijving kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost voor:
Senioren : f 20,--

Recreanten :f 15,-- Junioren:Í15,__
De verrekening van het inschrijfgeld vindt plaats met de eerste betaling van de contributie per acceptgiro
of automatische incasso.

9) ContactPersoon: Rob vermeulen, Hovenierspad 6, 7001 DA Doetinchem, tel. 031 4-361901 .



1999-2000

Competitse
HEREN I
Vol vertrouwen verder

6 november NS Reflex _ Nefit Orion
I 3 november Nefit Orion _ Martinus
20 november Dinto _ Nefit Orion
27 november Nefit Orion _ Cito

Na de winst op 27 november tegen koploper Cito was trainer_coach
Pim Raterink zeer tevreden gestemd. ,Wij 

zijn niet verder achteropgeraakt, maar weer ingelopen en hebben gelukkig alles nog steedsin eigen hand. De eerste competitiehelft Ourrt nog drie wedstrijden
en daarin ontmoeten de twee koplopers Vrevok 2 en Cito elkaarnog. De huidige balans toont aan dat we ondanks twee misstappen,tegen Vrevok en Dinto, op schema blijven. We moeten echter niet indat ritme, een verlies op vier, doorgaan., Ardus Raterink. ,De bredeselectie wordt nog steeds sterker en vor vertrouwen kijk ik uit naarde volgende wedstrijden.,

DAMES 1

1

I
J
4
5
6
7
I
9
10
11
12

Stand 1e divisie B Dames

Set up'65
VCN
Alterno
SoVoCo
Vrevok
VCL
HHC
Activia
Nefit Orion
VC5
El<spalvo
lnter Rijswijk

8-23
8-1 9
8-.18
8-1 5
8-1 3
8-12
8-1 1

8-1 0
8-8
8-8
8-5
8-2

ln elgen huis de baas zljn

6 november HHC _ Nefit Orion
I3 november Nefit Orion _ VCL
20 november SoVoco _ Nefit Orion
27 november Nefit Orion _ Vrevok

Met een score g uit g is trainer_coach Theo Boekhorst op ditmoment allerminst tevreden. ,De resultaten blijven achter bij deprestatie die je nastreeft. Dat komt omdat enkele ,puelsters nogteveel bezig zijn met het eigen spel.,

'ln de thuiswedstrifd tegen Vrevok pakten wij niet een punt (2_0voorsprong in sets) maar verloren er twee. ln eigen huis moeten wiide baas zijn. Dat moet je afdwingen, ,uu, gebJrrt niei.
De luiste stabiliteit ontbreekt nog.,
Aldus de coach.

1-3

3-1

3-1

3-1

Standle dtvisie A Heren

Vrevok 2
Cito
Nefit Orion
Martinus
Donitas
Zaanstad
Sneek
Vocasa
Dinto
NS Reflex
Kangeroe
Zwolle 2

8-22
8-21
8-'18
8-1 5
8-t 1

8-1'l
8-1 0
8-1 0
8-8
8-6
8-6
8-6

OF'TÖ$*

3-1

1-3

0-3

z-7

1

2
3
4
5
6
7
8
9
t0
1.1

12


