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Bestuurszaken

ffiffiffiffiffi Expres
Van de
bestuurstafel
De tweede helft van de competi-

tie is net begonnen. Een mooi

moment om even na te denken

over de dingen die bilna verkeerd

gingen in de eerste helft.

Celukkig kon op het juiste

moment worden ingegrepen. Een

paar voorbeelden: de zaaldienst,

bilna iedere week was het prijs!

Tellers moesten van de tribune
gehaald worden, omdat het

ingeroosterde team die middag of
avond dienst niet kwam opdagen.

We praten dan nog niet eens over

het opbouwen van de zaal. Dat

moet bijna iedere week gedaan

worden door de bekende "gek-

ken" die de vereniging rijk is. je

kan je natuurlijk wel gaan afura-

gen: hoe lang nog. Zoals de

meesten van ons wel weten gaat

de fam. Hofland medio januari

weer voor 3 maanden naar

Spanje. Het is hun van harte

gegund. Dit betekent echter wel

dat al die rverkzaamheden -en dat

is heel veei- door anderen gedaan

worden moeten.Uw hulp is hierbij

echt noodzakelíjk, dus wanneer er

een beroep op u wordt gedaan

reageer dan spontaan en zeg ja.

Een ander punt dat ik graag zou

willen aankaarten is het tekort aan

scheidsrechters. Nefit Orion heeft

de plicht om minimaal per team

een scheidsrechter te leveren.

Snel uitgerekend betekent dat (bij

25 teams die meedoen aan de

competitie) dat er 25 scheidsrech-

ters nodig zijn.

We hebben thans I7 scheidsrech-

ters. Een tekort van 8. Op dit
moment worden er scheidsrech-

ters overbelast, ze fluiten soms 3

wedstrijden per week. Dit kan en

mag niet langer door gaan. De

volgende stap is dat er teams

teruggetrokken moeten worden

in opdracht van de NeVoBo. Een

dringend verzoek. Heb ;e een

scheidsrechtersdiploma en ben ;e
gestopt meld je dan weer aan bij

Ab Beenl Heb je geen diploma,
maar wil je dit halen meld je dan

ook aan bij Ab Been (telefoonnr.

elders in de O.E.).

Dit waren twee belangrifke pun-

ten die weer eens gezegd moes-

ten worden. Er wordt op jullie

medewerking gerekend.

Wat ik bijna zou vergeten ieder-

een een voorspoedig en gezond

nieuwjaar toegewenst.

Wim Boonekomp (secretoris)
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Als ik dit stukje maak

is het alweer 5 januari in het

nieuwe mlllennlum.

Laten we voor iedereen hopen

dat er nog vele zullen volgen.

Iedereen veel geluk en gezond-

heid en voor alle leden van onze

vereniging veel spelplezier en

sportieve successen met de ver-

schillende teams. lk ga er daarbij

vanuit dat jullie het nieuwe jaar

knallend hebben ingeluid zonder

dat dit ten koste is gegaan van de

voor volleybal minimaal benodig-
de ledematen.

We kunnen terug zien op een bij-

zonder succesvolle interland

Nederland-Duitsland in Rozen-

gaarde. De organisatie was der-

mate perfect dat de Bonds-verte-

genwoordigers ons vaker zullen

benaderen voor het organiseren

van een topduel.

Het organiseren van internationa-
le topsportwedstrijden is ook

goed voor het imago van onze

gemeente en niet te vergeten

heeft dit ook een positieve uitstra-

ling op onze leugd waardoor zij

eerder zelf zullen gaan sporten .

Binnenkort praat het bestuur weer

met de gemeente over de wensen

die er leven over de inrichting en

de gebruiksmogelijkheden van de

hal en de kwaliteit hiervan. Met
name de ontvangst van gasten en

publiek in een sportieve en aan-

gename sÍeer kan beter. We hopen

samen met de gemeente tot uit-
voerbare voorstellen te komen.

Al met al heb ik het gevoel dat
we met Nefit Orion op de goede

weg zijn en dat op vele manieren

sprake is van een vereniging waar

op alle fronten gestreefd wordt
naar kwaliteit. ledereen die daar

een steentje aan bijdraagt dank ik

daarvoor qaag.

Een goed volleybaljaar gewenst!

Met sportieve groet,

Koos Kuiper



De uitdaging en we zoeken
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De eerste Orion Expres

van het jaar en van het mil-

lennium met daarin veel

nieuws over de jeugd. De

productie van onze jongste

leden is werkelijk overweldi-

gend en het zou de rest van

de club ook sieren als ze eens

wat aanleverden en zorgden

voor foto's.

Ook opi,alle nd ls de brutale inzen-

ding van iongens C-1 . Zij claimen

de eerste <ar,pioen te zijn van de

club.

Helaas '.,oor d€ heren heeft de

jury besloien dat 'winterkam-

pioen' een leuke opsteker is maar

toch werke ijk ontoereikend om

de eer op te strijken van de eerste

kampioen. Dus nog even jullie

best doen longens.

Voor jullie motivatie heeft het

bestuur van \ef it Orion een bij-

zonder vriendelijk besluit geno-

men. Ter eTe \/an de eerste kam-

pioenen. Het eerste seniorenteam

dat de titel \,veet binnen te halen

krijgt een dinerbon van I 00

gulden. Te besteden bij het

chinees-indisch restaurant Shang

King. De eerste kampioenen bij

de junioren krijgen een Big-Mac

menu aangeboden. Overigens is

dit de stand met kanshebbers bij

de senioren, tijdens de winter-

stop.

I . Heren 2, eerste plaats met
.l punt voorsprong.

2. Heren 7, volleybierteam.

Cedeelde eerst plaats.

3. Dames 5, tweede plaats met

twee punten achterstand.

4. Heren 1, tweede plaats met

drie punten achterstand.

Een team dat zich volgend sei-

zoen opmaakt om mee te doen

voor de dinerbon zijn de mannen

van heren 4. Dit elegante gezel-

schap staat in hun klasse stijf

onderaan met 3 punten uit
10 wedstriiden. Dat wordt dus

degraderen. Om jullie

prestaties wat te

stimuleren gaan

we in de

volgende

om zich aan te melden als

scheidsrechter. We hebben nog

maar 
.l 

7 scheidsrechters en dat is

bij lange na niet toereikend.

Denk alvast na of de club te die-

nen is voordat in het volgende

nummer de bijzonder emotionele

oproep te lezen is.

Overigens Ab, bedankt voor je

floppy waar niets opstond.

Celukkig had je voor de zekerheid

een afdruk erbij gedaan.

Jacques Verhogen
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nummers

niet alleen

bijhouden

wie als

eerste

kampioen wordt
maar ook wie als

eerste degradeert.

Dus aan de slag

mannen.

ln het volgende num-

mer zal er ook een

hartverscheurend en

emotioneel verhaal

staan van Ab Been.

Met een oproep

voor Nefit

Orion leden



Dames 4 in
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De regelmatlge bezoekers
van de thulswedstrljden van
Nefit Orion is het beslist
opgevallen dat het dames-
team Yan Loes Wellink o.l.v.
trainer-coach Wim Evers in
het nieuw spelen.

Dankzij de inspanningen van Wim
Evers is het gelukt om voor dames

4 een complete outfit inclusief 10

volleyballen te bemachtigen.

De trainingspakken:

Advlesbureau lnformatica
ud.Berg

Het wedstrijdtenue en de sport-
tassen zijn geleverd door:
Advlesbureau informatica
Bossen en van Ruler ult
Dronten

Staand v.l.n.r Wim Evers, Roos

Hermelink, Diny Velthausz, Jolanda

Bruntink, Truus Radstake

Zittend v.l.n.r. Hanneke Velthorst, Loes

Wellink, Anuta van Embden, Hedy ten

Bruin, Joke Harbers.

Dames 4 speelt ln de eerste klasse
van de NeVoBo regio Oost.
§tand per IE januari 2OOO.
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Assurantiën BV & Iríakelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11
7OO1 GA DOETINCHEM

TEL. (0314) 332292
FAX (0314) 36,1i167

MOLENKAMPSPARK 2
7607LE ALMELO

TEL. (0546) 82 15 15
FAX (0546) 827s 43
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Tweede deel van de zusjes van het

werd hij een soort volleybalzigeu-

ner. "Na Dynamo speelde ik twee

seizoenen bij EAW. Eerst in het

ffiffiffiffiwffi wffi&ffi
De Zusjes deel ll: Ewout Spit.

Het eerste team van

Nefit Orion heeft

een duo in de

gelederen dat

vergelijkbaar

is met de

twee mid-

denvelders

van NEC:

Koning en

Pothuizen. ln

Nifmegen is hun bij-

naam De Zusjes.

Nefit Orion heeft een gelijkwaar-

dig duo. Beiden spelen op dezelf-

de positie en allebei ook nog

getooid met een paardenstart.

En daarom moet ik altijd onwille-
keurig denken aan De Zusjes.

ln het vorige nummer stond deel

1 over De Zusjes met Frenkie

Kyncl, ditmaal met de ander:

Ewout Spit. "Heren 1 staat te gei-

soleerd binnen de club."

De carrière van Spit begon eigen-

lijk nogal honkvast. Als mini werd
hij lid van Piet Zoomers Dynamo
ult Apeldoorn en hij bleef bij die

club tot zijn negentiende. Daarna

tweede in de derde divi-

sie en het tweede

jaar in het eerste

in de eerste

divisie. Toen

een jaar bij

SSS in

Barne-

Dat was

ook in

de eer-

ste

divisie.

Daarna

ein d elijk

eredivi-

sie met

Nijmegen.

Maar dat

eindigde

teleurstellend, we

degradeerden. En

nu dus in Doetinchem
bij Nefit Orion. lk heb een con-

tract voor dit seizoen met een

optie voor nog een jaar. En of ik
blijf is afhankelijk van eventuele
promotie.

Ik heb met Vocasa eredivisie

gespeeld en dan heb je er een-

maal aan geroken en dan wil je
dat toch weer. En halen we het

niet hier dan is het afwachten wat
ik ga doen. Welke spelers gaan er

weg, wie blijven er en komt er

mogelijk nog versterking. Daar

laat ik mijn beslissing van afhan-
gen. En uiteraard welke club wil
mij hebben? Het is gewoon

afwachten".

Werk en topsport
De coach van het eerste -Pim

Raterink- begon het seizoen met
Ewout Spit als spelverdeler. Maar

na enkele maanden gaf Raterink

toch de voorkeur aan Kyncl. Ook
werd Spit enkele malen gewisseld.

Volgens Raterink had Spit moeite

met de combinatie werken en

topsport. Spit beaamt dat.

"Het was ook gewoon wennen
voor mij. Een nieuw team en

werken. ln het voorjaar van 1999

heb ik mijn studie afgerond, HTS

bouwkunde. lk heb nu een baan

in Duiven bij een bouwkundig
adviesbureau. lk ben daar auto-

cad tekenaar. lk werk vier dagen

in de week en dan nog trainen en

spelen dat was gewoon wennen

en zwaar. lk heb in de afgelopen

kerstvakantie dan ook voorname-
lijk gerust. Daar was ik wel even

aan toe. Maar ik heb het idee dat
ik mijn vorm weer redelijk terug
heb.

lk eindigde de eerste helft van de

competitie goed en die vorm
hoop ik vast te houden."

Promotle met Orion
Wat Nefit Orion wil is duidelijk.
Kampioen worden van de eerste

divisie en daarna promoveren

naar de eredivisie, de 5NS-league.

De 23-jarige Spit kan goed ver-

gelijken met zijn jaar in de ere-

divisie of er kansen zijn.

"Het draagvlak is goed in

Doetinchem. De organisatie rond-
om het eerste is heel goed.

We hebben twee trainers, een

fysiotherapeut, een manager en

nog wat mensen er omheen. En

dat was ook een van de redenen

om voor Doetinchem te kiezen.

Vocasa uit



Tweede deel
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Bij Vocasa was er een kwalitatief

goede ploeg maar de basis

gewoon te smal. We hadden acht
goede spelers en dat is gewoon te

weinig. Misschien waren we ook
wel gewoon teveel een vrienden-

ploeg. Want in de play-outs tegen

Sudosa hebben we het toen zelf

verknald. Technisch waren we

beter maar mentaal hebben we

het laten liggen. Bi.i Nefit Orion is

de ploeg beter uitgebalanceerd.

Jonge spelers met ervaren spelers.

En vooral dat laatste is belangrijk.

Er komt dan meer rust in de

ploeg. Jongens als Arthur Vennik,

Erik Hermsen en Jan-Willem van

de Vegt spelen daarin een belang-

rijke rol."

"Maar of we promotie halen durf
ik niet te zeggen. We kunnen het

worden. Maar Cito Zeist, de kop-

loper, heeft alles tot nu

toe makkelijk

gewonnen.

Alleen

ons

hebben

ze verloren.

Cito laat gewoon

moeten echt elke wedstrijd alles

geven om te winnen. Dat zou ons

kunnen opbreken naarmate het

seizoen vordert. Maar nogmaals

we kunnen kampioen worden dus

laten we het hopen."

Heren 1 en sfeer
Ewout Spit heeft het naar zijn zin
in Doetinchem, vindt Nefit Orion
een leuke club, er is een goede

organisatie om het eerste team

heen. Maar mist toch iets. "De

contacten met de rest van de

club mis ik wel. Ons team staat

eigenlijk te geisoleerd van de rest

van de club. ln feite hebben we
alleen contact met heren 2 en

dames 1 en 2. Want die zien we

op trainingsavonden. En dat vind
ik toch een gemis en heel erg
jammer.

Misschien dat het op te lossen is

doordat wij trainingen geven aan

de jeugd. Wat eigenlijk ook weer
niet makkelijk te regelen is, wij

trainen al vier keer in de week en

dat met de wedstrijd erbij is het

moeilijk om tiid vrij te maken. Bij

Dynamo heb ik de hele jeugdlijn

doorlopen en daar kende ik dan

ook iedereen. Wat hier eigenlijk

ontbreekt is een kantine. Bij

Vocasa en Dynamo had je dat wel

en na een wedstrijd kwam je daar

dan ook iedereen tegen. Hier is

na de wedstrijd bijna iedereen

weg. lk heb toch het idee dat als

de sfeer goed is bij een club de

prestaties dan ook beter worden.

Dus onze ger'soleerde positie vind
ik echt heel jammer."

Jocques Verhagen

minder punten liggen en wij



Voorronde Open Cub Kampioenschappen
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fongens C moesten net

als meisjes C naar

Ootmarsum, maar mochten

iets Ianger blijven slapen.

Niet te anq, \vant wij wilden de

meisjes in d€ eerste wedstrijd aan-

moedrgen. \\e hadden in de

voorbereioing naar de Open Club

enkele oefen,,vedstrilden tegen

elkaar qesoeerd. Dus vertrokken

wij om 8.-15 uur vanaf Rozen-

We spee c€. om ,10.30 
uur onze

eerste !\,€cs:r ,o tegen Set Up '65

uit Ootma:s"r1.r, een gemakkelijke

tegenstano€r-. Toch werden in de

eerste s€i ioc ;\,ot onnodige fou-
ten gemaa(:. De wedstrijd werd

gewonn€. *ri I5-6 en 'l 5-3.

Het team, dat gesponsord rvordt door Winkelman Aluminiumbouw bv Elst bestaat uit

acht spelers: Daan van Haarlem,Niek Hugen, Sander Hugen, Martin Meijer, Kwinten

Sliepen, Wessel van Staal, Martijn Winkelman en Diewert Wiggers.

Om 13.30 uur speelden we onze

tweede wedstriid tegen WSV

Warnsveld, een geduchte tegen-
stander. Er werd door beide ploe-

gen zeer goed gespeeld, alleen

maakten wij net iets meer fouten
dan WSV. Wijverloren de wed-
striid met 8-.15 en 1 1-15 (WSV

wilde duidelijk revanche nemen

voor de nederlaag bij de vorige
Open Club, waar ze met I0-0 in
de eerste set voorstonden en toch
de wedstrijd met 2-0 verloren van

ons). Plaatsing voor de volgende
ronde was nog steeds mogelijk,

maar dan zouden we wel de

twee laatste wedstrijden moeten

winnen.

De derde wedstrijd speelden we

tegen Avia/Apollo 8 uit Borne,

een moeilijke tegenstander met
veel lengte. De eerste set wonnen
we met bijzonder goed spel met

15-8, maar de tweede set konden

we het niveau van de eerste set

helaas niet vasthouden. Avia

Apollo 8 kwam steeds beter in het

spel en won de set met 15-9.

Ook na dit gelijke spel was onze

kans op plaatsing nog niet ver-

keken want Avia Apollo 8 moest

nog tegen WSV. Dus wanneer zij

zouden verliezen van WSV en wij
de laatste wedstrijd zouden win-
nen, dan zou er geteld moeten

worden.

Met een duidelijke opdracht gin-
gen de spelers de laatste wed-
strijd tegen SNS Savico uit
Enschede het veld in. De eerste

set werd vrij simpeÍ gewonnen

met 15-5. Op het veld naast ons

speelde op dat moment WSV

tegen Avia Apollo en WSV ver-

zuimde haar sportieve plicht te

vervullen; zij verloren de eerste

set van Avia Apollo 8. Dit bete-

kende dat wij geen tweede meer

konden worden en ons niet direct
meer zouden kunnen plaatsen.

De spelers kregen in ieder geval

de opdracht de laatste set ook te
winnen, ook enkele plaatsen 3

nog zouden doorgaan naar de

tussenronde. De tweede set bood

SNS Savico duidelijk meer tegen-
stand, maar gelukkig wonnen wij
ook de tweede set (15-12).

Dit betekende dat wij als derde

waren geëindigd met 5 punten

en een puntensaldo van +22.

Helaas moesten we na dit toer-
nooi plaatsnemen in de 'wachtka-
mer'want de reglementen geven

aan dat de zes beste nrs. 3 uit
poules van 5 ook nog doorgaan

naar de volgende ronde.

11



OPENCTUB VOORRONDE
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V.l.n.r Miriam Pasman, Margot, Manon, Marissa, Meddi, Nicole, Daborah, lan van

Uitert. Ceknield Pamela, Same, Noortje.

Zaterdag 8 januari 'oo

was het dan zover. Na een

aantal trainingen op de vrij-

dagavond en verschlllende

oefenwedstrijden waren we

zaterdagmorgen om 7.15 uur

aanwezig om te vertrekken

naar Ootmarsum.

Het team bestond uit de volgen-
de meisjes: Pamela Nengerman,
Noortje Pasman, Meddi Peters,

Marissa Peppelman, Deborah

Willemsen, Sanne Siebers, Margot

Jolink, Manon Cijsberts en Nicole

Hesselink. Jan van Uitert is de trai-

ner/coach en ondergetekende

mocht mee als assistent coach.

De eerste wedstrijd speelden we

om 9.30 uur tegen WlK. We

waren wel wat gespannen en

moesten in het begin weer even

wennen aan het kleine veld en

aan de voorgeschreven lijnen

waar tussen geserveerd moet
worden. Er werd dan ook een

paar keer afgefloten voor voet-

fouten bij de opslag. Celukkig

herstelden we ons goed en wisten

we door gevarieerd aanvalsspel

deze set naar ons toe te trekken

en wonnen we met 'l 5-8.

De tweede set stonden we voor
mel 7-3, maar toen kwamen we

in de problemen. De tegenstan-

der ging beter spelen en wij
maakten steeds meer fouten.
De set ging helaas naar de tegen-

stander met .l 
5-.1 2. De volgende

wedstrijd moesten we tegen Arke

Pollux en we wisten van te voren,

dat dit moeilijk zou worden. Ze

waren echt een maatje groter dan

wij en wisten met veel kracht van

ons te winnen met 2 keer 15-4.

Dat ze moeilijk waren wisten we,

maar we hebben ons wel een

beetje rveg laten spelen. Nu kon-

den we alieen nog in aanmerking

komen \/oor een tweede plaats en

moesten lve de laatste wedstrijd
rvinnen met een groot puntenver-
schrl. \\,e speelden tegen Avia

Apo io 8 en de eerste set liep als

een lrein: lve wonnen met 'l 5-2!

Er rvas lveer hoop en de tweede

set rverd vol goede moed begon-

nen. Heiaas voor ons ging de

tegenstander veel beter spelen en

maakten wij, mede door de span-

ning , de ene fout na de andere.

En zo ging deze set verloren met

1 5-8 en was het voor ons echt
afgelopen. Er werd nog even een

traantje weggepinkt, het was jam-

mer, helaas, maar iedereen heeft

zijn best gedaan. We hebben wel

weer vast kunnen stellen, dat het

niveau in beide poules erg hoog

ligt.

Om het toch nog goed af te slui-

ten zijn we na afloop met z'n

allen naar Mac-Donalds geweest,

waar we getrakteerd werden door
Nefit Orion. Daar kregen de meis-

jes weer genoeg praatjes en zat

de stemming er weer goed in.

Volgend jaar beter, wij hebben er

weer veel van geleerd!

Míriom Pasman
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Bekerwedstrijd The Phantoms-Nefit Orion
ffiffiffi
ffi ffi ffi.,ffi §

ffiffiffiffiffiffiffi ffi ffi
ffi,jl*

Bekerwedstriid
The Phantoms - Nefit Orion

,41 0-3

Met een ake ige precisie hadden

ze het in de gaten gehad. Aan het

begin van net serzoen, bij het uit-

delen van d€ com petitie-roosters

bleek dat op de zaterdag van het

Sinterk aasr.,,e€<end n iet gespeeld

zou worden. Een vrij ,,veekend

heette hei. \u zijn de heren van

longens A1 oehoorlijk drukke

baasjes, die .iei echt tijd over

hebben, r.'aar een heel weekend

zonder \ o €'. ca , dat ivas wel

even schri<<c".

De op ucr':i^g \\,,as dan ook groot
toen bleek dai op die bewuste

zalerdag qece<erd moest gaan

worden. D .eci ,,varen de vragen

daar. Zot e. '. olgens het Ralley-

Point-S,, s:ee^r rvorden gespeeld

en rvie rras e'genlijk de tegenstan-

derT The P-antoms zaten niet bij

de heren r ce competitie, dus

dat rvas e '. e - anvachten. Celukkig

bleek blL ra\ raag ln de verschil-

lende schoo < ass€n dat het te

doen zou ilo€ten zijn en zo werd

er die zatercae n een optimisti-

sche st€mrnino naar Doesburg

afgereisd, e xrra gemotiveerd,

doordat vast was komen te staan

dat de coacn van de tegenstander

de trainer rvas, door wie veel van

onze heren vorig jaar bi1 de

rayon-trainingen waren getraind.

Men wilde dus het een en ander

laten zien.

De Beumerskamp bleek een

mooie grote sporthal met goed

uitgeruste kleedkamers. Nog voor

het omkleden werd de elektrische

haardroger uitgetest, die het pas

na inworp van 2 x 1 kwartje en

daarna nog na enig aandringen

op een blazen zette. Maar toen

waren de heren er dan ook klaar

voor.

De tribune, die vol zat met de

vele meegereisde ouders I zagen

na een voortvarende start van de

eerste set van de wedstrijd, die

inderdaad volgens het Ralley-

Point-Systeem werd gespeeld, dat

de concentratie bij Orion onrust-

barend afnam. Hoewel het niveau

van Orion veel hoger was, had

het team moeite dat verschil ook

in de stand tot uitdrukking te

laten komen, hetgeen pas na een

time-out bij 11 - 10 langzaam

maar zeker wat beter lukte.

De eerste set werd uiteindelijk

met 25 - 17 gewonnen .

ln de tweede set werd er veel

degelijker gespeeld en was het

duidelijk dat de rest van de wed-

strijd geen problemen meer met
zich mee zou brengen. De vele

"rare" ballen die van de tegen-

stander terug kwamen, werden

koelbloedig omgezet in prima

passes, die steeds vaker in een

effectieve aanval werden omge-

zet. Hier had The Phantoms geen

antwoord op en werd er gewon-

nen met 25 - 10.

ln het begin van de derde set

werd direct een flinke voorsprong

van tien punten genomen, die in

de rest van de set in een fantasti-

sche sfeer, snel werd uitgebouwd

naar een eindstand van 25 - 7,

zodat de wedstrijd door Orion

met 3 - 0 gewonnen werd. Nadat

het team gefeliciteerd was door

de tegenstander, de tribune en

door een afuaardiging van het
jeugdbestuur dat ook was komen

kijken, werd de terugreis naar

Doetinchem aanvaard, waar het

team even later met elkaar een

wel heel gezellige Sinterklaas heb-

ben gevierd.

Helaas was de vreugde kortston-

dig. Want een maand later verliep

de bekerwedstrijd tegen BOVO

minder succesvol. Op 6 januari

werden de jongens A uit het

bekertoernooi geslagen. BOVO

won met 3-0.
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fongery
fongens B moest op 8

januarl jl. aantreden In

Wageningen.

Het team zag een speler

(Mitchell) vertrekken naar Sourcy

en op 8 januari was ook nog een

speler door griep geveld. Toch

vertrok het team vol goede moed

naar Wageningen.

De eerste tegenstander was

Access/BVC '73 (Sourcyteam met
Mitchell). Deze ploeg bleek te

sterk en de wedstrijd werd verlo-

ren. De tweede tegenstander -
TweeW uit Bennekom - bleek

ook een maatje te groot. Ook

deze wedstrijd werd verloren.

Niet heren 1, niet het

'bierteam', maar longens Cl

ls de eerste kampioen binnen

de vereniging! ln de vorige

Orion Expres was hielvan al

voorzichtlg melding gemaakt.

Op zaterdag '18 december jl. zijn

we'winterkampioen' geworden.

Na een competitiehelft waarin

we geen tegenstand hadden -
behalve van Labyellov - zijn we

eindelijk kampioen geworden.

De laatste wedstrijd - er was niets

gespeeld. Toch kon het team ook

zetten.

meer te verliezen - werd erg goed

deze wedstrijd niet in winst om-

De eerste kampioen binnen

reffitrffiffi ffiffiffiffiffiffi
We hebben in totaal 28 sets

gespeeld en daarvan hebben we

er maar één verloren (met 14-16

van Labyellov).

Na de gewonnen thuiswedstrijd

tegen Access BVC was het kam-

pioenschap binnen en kregen we

van de voorzitter van de jeugd-

commissie een roos. Het team,

dat gesponsord wordt door
Winkelman Aluminiumbouw bv

Elst bestaat uit acht spelers:

Daan van Haarlem,Niek Hugen,

Sander Hugen, Martin Meijer,

Kwinten Sliepen, Wessel van Staal,

Martijn Winkelman en Diewert

Wiggers.

Tijdens deze helft van de com-
petitie hebben we veel steun

gehad van onze trouwe suppor-

ters. Namens alle spelers wil ik
deze supporters bedanken!

We hopen dat ze de tweede helft

ook weer komen kijken en aan-

moedigen. Dan is het wellicht

écht nodig!

Groeten, longens Cl
Sander Hugen
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Meisfes BI
De eerste wedstrijd om

de beker hebben we

gespeeld in Westervoort.

Bij deze wedstrild kon ik helaas

niet bij zijn als coach, maar de

meisjes hebben me verteld dat
het een spannende strijd is

geweest. Peter van Veen (de trai-

ner van de meiden) heeft mijn

honneurs goed waargenomen en

er mede voor gezorgd dat ze met

een 3-'l overwinning naar huis

konden gaan.

De volgende wedstrijd was don-
derdag 6 lanuari 2000 in

Rozengaarde. De tegenstander

bleek een meisjes 41 -team te zijn

van Baderie Dynamo uit Neede.

ln Westervoort speelden we ook

tegen een B-team, dus we dach-

ten dat dit ook een B-team was.

Maar hier konden we ons snel

over heen zetten en ik had de

indruk dat de meiden hierdoor
alleen maar extra gemotiveerd
raakten. De grote schrik kwam

toen net voordat we wilden

beginnen de coach van de tegen-

partij kwam zeggen,dat het net

omhoog moest en wel van 2..l5
meter naar 2.24 melert. Na enig

over en weer gepraat bleek dat zij

gelijk had en bleef er niets anders

over dan maar gewoon te gaan

spelen met een hoger net. Met
het inslaan kwamen er ineens niet
veel ballen meer over het net en

ook de opslagen gingen bljna

allemaal in het net. Je zag aan de

meiden dat ze het bijna niet meer

zagen zitten. Na een peptalk van

mijn kant begonnen we aan de

wedstrild. Extra moeilijkheid was

het rallypointsysteem. Na een

paar voorzichtige aanvallen bleek

dat het met de nethoogte toch
wel meeviel en waren ze niet

meer bang om in het net te slaan.

De eerste set was heel spannend,

maar door goed aanvalswerk en

een moeilijke opslag wonnen we

deze set met 25-23. Een goed

begin! Sanne Siebers had deze set

gespeeld na een aantal weken

rust in verband met een elleboog-

blessure. Eigenlijk mocht ze maar

1 set spelen, maar dit winnende
team wilde ik nog even laten

staan, dus Sanne sprintte de tribu-
ne op en in verleg met pa mocht
ze toch nog even verder spelen.

Halverwege de tweede set is ze

toch ingewisseld omdat ze

gespaard moest worden voor de

openclub voorronde op zaterdag

8 januari. Karin Bazen heeft toen

haar plaats als set-upster ingeno-

men/ na een half jaar afwezig te
zijn geweest in verband met een

heupblessure. Ze speelde alsof ze

niet was weggeweest en heeft de

rest van de wedstrijd meegedaan.

Knap, hoor, Karin! Ook deze

tweede set was een gelijk op-
gaande strijd, maar helaas trokken

wij aan het kortste eind en verlo-

ren we mel 25-22. Ook de derde

set ging gelijk op, maar helaas

ging de winst naar de tegenpartil:
25-22. Dit was wel even een

teleurstelling, maar er was nog

niets verloren dus in de vierde set

gingen we er weer goed gemoti-
veerd tegen aan. De tegenstander

speelde erg voorzichtig en pro-

beerde door tactisch spel van ons

te winnen. Celukkig bleven mijn

meiden gewoon lekker aanvallen

en met een goede service konden

we deze set winnend afsluiten

met 25-231 Een vijfde set spelen,

een hele nieuwe ervaring voor
onsl Maar wij waren in de win-
ning mood en wonnen deze laat-

ste set overtuigend met I5-8! Een

hele knappe prestatie na ruim 2

uur spelen! Als coach ben ik blij

dat ik geen hartklachten heb,

want ze maakten het wel erg

spannend. Het vele publiek boven

op de tribune heeft ons zeker

meegeholpen in deze bijzondere

wedstrijd. Meiden van de B.l,

jullie hebben allemaal fantastisch

gespeeld en ik hoop dat de vol-
gende bekerwedstrijd er weer een

is van dezelfde grote klasse!

Miriom Posmon, cooch Bl meisjes.
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Kijkje in etalageteams door

ffiwffiffi ffiffiffiffiffiffi
wachtingen niet waar. Joop
Knoop, de schrijver dezes, ver-

mis met de dames van manager

Peppersteak. Ook hij wenste
kan er lekker niet omheen,

een zeer kritiekloze beschou-

wing van de etalageteams

van Nefit Oron.

Het gaan niet echt lekker met
beide teams. De uitslagen en de
standen

laten dit
pijnlijk

dui-

delijk
zien.

De dames

van de heren

Broekriem en Ballevanger
spelen tot nu toe ondermaats en

maken de hoge (te hoge?) ver-

nam van zijn

collega riool-
journalist

Frits Rits
dat deze

na wéér
een neder-
laag deuren

keihard hoorde

dichtslaan en vrouwtjes met tra-
nen zag ronddolen in sporthal-
gangen.

Uw Joop Knoop glng te rade bij

dat schalkse meiske uit Schalk-
haar Marrit Dijk (van een)

vrouw. Van haar werd ik ook al

niet veel wijzer. lngrid Pap wist
welwaar het aan lag: "lk speel
gewoon te weinig!" zei ze nogal
vinnig. Het is duidelijk: Er is iets

zelfs geen tipje van de sluier op

te lichten. "Dat doe ik wel op 11

augustus, " mompelde hij,'ten-
minste als dat van mijn Peetje

mag." Allemaal vaag natuurlijk.

Bij de heren van Nefit Orion rom-
melt het ook aardig. Tot nu toe
heeft men alles binnen de muren
van de kleedkamers en massage-

ruimten

weten te
houden.

Steeds

meer

beer-

putge-

luiden ontsnap-
pen uit de bus. Het deksel kan

ternauwernood de opborrelende
on I ustgevoelens smoren.

oo
oo

oo
oo oo

OO
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Uiteraard heeft Joop Knoop zijn

Ílaporen re .r sieren gelegd. Hij is

met de man ne^ van de trainers
Radteloos en Rooilijn onder de
douche oe<rocer, heeft zelÍs

Kijkje in etalageteams door

enige teleurge-

. stelde bank-

zitters uit-
s pra ken

ontlokt en

heeft daar

na wat aandik-
ken z_- cc-c -s es uit getrokken.
lvlet '--e le - : zt n nek com-
mun ce.e-ie Jaho Hooibaal
mocn: < :e' 3'ec.i g Sunnaams

50Í0e rli-it,'. .) l'. O(ker-. heeft) Arthur Vunzerik en Erik
'Hoge bomen waaien
snel om!'Jan Willem

Hermanator (als ik hun na-

van de Vechtsport
wist.e: cc< -ee
hr mo . - _c àr-

tellen "óc^ "er s

maar eea

speller,e " s'es:e
hil na ce 3e<e'-

neder aag Joram
Maanlicht 3. .o e raan
spee 1 e 33 :_^ oes:. Michel
Kuipstoel, Bas Mollevanger,
Ewout Spit,
'Ht1 soee -- :' - .'=-.' z - .-g

men goed heb verstaan)

, hadden weinig of niets

te zeggen. Het is trou-
wens heel moeilijk
praten met de bek vol

doucheschuim.

Manager Hemmie
Maarhopen blijft maar

hopen op betere tijden
Verzorger Rinze Fijnbergen doet

wat ie kan om
de duikspie-

ren van he-

ren van Ne-

fit Orion

soepel te

houden.

Blijven de gele-

deren gesloten dan kunnen ze

zelfs kampioen worden, zo voor-
spelt jullie

loop Knoop

oo
oo

oo
ooOO

oo

OO
oo

Borboro de Bruin
Duvol Slothouwerstroof 89
7009 Jï Doetinchem

Proktijk voor o.o.:
. Sport mossoge

. Hoofdpijn mossoge
, Topen / Bondogeren

Voor meer inÍormotie kunï u ïerecht onder telefoonnummer:
03t4-34 04 35
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§upporter van het jaar:

ffiwffifu ffiwfuffiffiffiffifuffiffi
De weekenden van Erlk

Schumacher zltten boordevol

met sport. Zowel passief als

actief.

Tijdens de interland van

Nederland - Duitsland in

Rozengaarde werd hij gehuldigd
als 'supporter van het jaar, bij
Nefit Orion. Schumacher is name-
Iijk niet alleen fanatiek fan van

Nefit Orion, en dan niet alleen de
eerste teams, maar bezoekt ook
alle thuiswedstrijden van De

Craafschap en Ajax. En als het
nog even kan dan gaat hij ook
nog naar uitwedstrijden. Een

bezeten sporffanaat.

Dat hij de titel supporter van het
jaar kreeg was dan ook niet meer
dan terecht. Want Erik bezoekt
alle thuiswedstrijden van de top-
teams van Nefit Orion. ,'lk ga kij_

ken bij Heren 1 en 2. En bij
Dames I en 2. En soms ook nog
de uitwedstrijden als het niet te
ver is tenminste. Bii dames 3 ga ik
af en toe kijken. De thuiswedstrij-
den zie ik allemaal. lk ben op
zaterdag van halfdrie tot een uur
of negen in de hal. Trainingen

bezoek ik ook vaak. lk vind het
gewoon leuk om ze dan weer te
zien. En je kunt er nog wat van

leren."

Erik Schumacher is 33 jaar en
speelt bij Orion in de recreanten-
competítie en speelt C-voetbal bij
W Doetinchem. Hij heeft een sei-

zoenkaart bij De Craafschap,

Spinnekop natuurlijk, en gaat
naar alle thuiswedstrijden van

Ajax. "Een seizoenkaart van Ajax
zat er dit jaar financieel niet in. En

zeker 6 van 10 uitwedstrijden van
De Graafschap bezoek ik. Naar De
Craafschap ga ik altijd met Sonja
Plant, naar Ajax met een paar
vrienden en naar Nefit Orion
altijd met Ron Deel.,,

Bij de interland viel de vrijgezel
(laat mij maar alleen, dat is het
beste) behoorlijk in de prijzen.

"lk kreeg van de Oranje-dames
een bal met handtekeningen. Bij

de loting won ik een trainingshirt
van Nefit Orion en ik kreeg nog
een bos bloemen omdat ik sup-
porter van het jaar werd. Van een

van de organisatoren, joop Keizer,

kreeg ik nog een origineel
Oranjeshirt en van Ingrid Visser

ook nog een Oranjeshirt. Ze zei
b'rj de uitreiking: je gaat ons nu
toch niet in de steek laten? Dat
vond ik wel mooi.,,

"lk ben gewoon bezeten van vol-
leybal en van voetbal. Het zit
gewoon in de familie. Mijn vader
is ook heel erg fanatiek.,,

Overigens zit er toch een min-
punt aan de supporter van het
jaar. "Als De Craafschap thuis
speelt gelijktijdig met Nefit Orion
dan kies ik toch voor het voetbal.
Maar als ik een keer niet kan,
vorig seizoen heb ik 11 wedstrijd
gemist, vragen ze wel gelijk waar
was je? Mooi hè.

supporter van het jaar Erik samen met rngrid op de foto voor de orion Expres
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Sinterklaastoernooi voor

ffiffimffi*w
Het was natuurlljk heel leuk.

We hadden er drie gewonnen en

een gelijk gespeeld. De tegen-

standers waren ook wel goed

maar wij waren beter. De scheids-

rechters waren pieten en Sinter-

klaas maakte de winnaars bekend.

De winnaars kregen een chocola-

dereep,de tweede en de derde

en vierde plaatsen kregen een

chocoladebeestje. En de trainers

kregen een chocoladeletter en de

pieten ook. Sinterklaas mocht van

ons ook nog een sinterklaasliedje

uitkiezen. Toen we pauze hadden

kregen we wat te drinken met

een koekje erbij. Wij deden drie

tegen drie, en we hadden twee

geluksknuffels meegenomen.

Er waren veel vaders en moeders

om aan te moedigen. Toen ging

sinterklaas naar huis en wij ook.

Croetjes von Anke en Eleonore

Resultaten

Vermoeide Pieten kijken toe hoe de volleyballeugd van Nefit Orion zich vermaakt.

$mffiffidmmffiwffiffiffiffiffiffiffim

Zoals u elders op de

paglna's van de ieugd kunt

lezen, is fongens Cl ongesla-

gen kampioen geworden van

de eerste helft.

Dit team promoveert naar de

Kampioensklasse.

Hoewel dit de enige 'winterkam-

pioen' is, hebben toch heel wat
jeugdteams van Nefit Orion de

competitie goed afgesloten en

promoveren naar de Kampioens-

klasse.

Dit zijn: Jongens A, Jongens B,

Jongens C1, Meisjes 81, Meisjes

C1 . Meisjes C2, daï met een gelijk

puntenaantal, maar een iets lager

puntengemiddelde net op de

tweede plaats eindigde, promo-

veert naar de eerste klasse.

De overige teams blijven in hun

klasse of degraderen naar een

lagere klasse.

De tweede helft van de jeugd-

competitie begint op 22 januari.

Alle teams veel succesl

leugdcommissie



Eerste sponsor van de eeuw

wffiffiffi ffiwffiwffiffiffiffiffi &
De eerste sponsor van

de eeuw voor jongens A!!!!....

hopelljk volgen er meer.

PASSOTT Computers
& Software is de nieuwe spon-

sor voor jongens A.

Weliswaar met een tikkeltje Vitesse-

kleur is het jongens A team in een

prachtige nieuwe outfit gestoken.

De kleuren zijn geel en blauw en

vanaf 1 januari 2000 te vinden op

de trainingspakken en shirts.

De spelers mopperden helemaal

niet over de overeenkomst met

het Vitesse logo. lntegendeel, ze

waren allemaal erg enthousiast

toen Ben te Paske (PASSOFT)

op donderdag 6 januarijl. de

pakken, shirts en tassen kwam

aanbieden.

Het team ziet er dan ook gewel-

dig netjes en verzorgd uit. Voor

drie jaar heeft Passoft zich ver-

bonden aan het jeugdopleidings-

team van Nefit Orion.

Ben te Paske, een bekend compu-

terzakenman in Doetinchem en

omgeving vond de aankleding

van een jeugdteam helemaal pas-

sen in de filosofie van het bedrijf.

Wie de jeugd heeft, heeft de toe-

komst.

Trainer/coach Wim de Voogt

kreeg ook een officieel coachjack

en was daar zichtbaar erg tevre-

den over.

Met zijn bekende smile ging hii

de jongens voor op de foto.

Willem Hettinga, Kevin de Voogt,

Rik Lievers, Eddy Egberts, Sven

Dassen, André Franken, Harm-Jan

Breeman en Pim Keizer zullen

door deze sponsoring nog eens

extra hun best doen om op het

volleybalveld de naam van Nefit

Orion in Passoft (betekent Niet

zacht maar... HARD!l!)-outfit

zowel prestatief als sportief uit te

dragen.

Namens de spelers en de coach:

Ben te Paske, hartstikke bedankt!

longens A
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Pierre Mathieu en HeaWan Lee verzorgden

wffiffiffiffiHfuffiffiwffiffiffi%ffiw

De dag na de wedstrijd

van het Nederlands dames-

team in Doetinchem,hebben

ongeYeer 14 speelsters van

Orlon,uit verschlllende

teams, meegedaan aan de

training gegeven door Pierre

Mathieu en de Duitse trainer

Hea Wan Lee.

De training van Mathieu was

gericht op alle onderdelen van

het volleybal.(een totaaloefening)

Lee deed allerlei technische oefe-

ningen,zoals met z'n tweeën een

bal overschoppen en ondertussen

nog een bal bovenhands spelen.

Het was leuk om een training te

krijgen van twee toptrainers en

ook nog met publiek erbij!

Training jeugd oranje
Sanne en ik mochten via de

Nederlandse volleybalschool mee-

doen aan een training met jeugd-

oranje in Zeist.Alle speelsters van

de NVS B-jeugd mochten laten

zien wat ze konden.ln totaal 80

meisjes, waarvan er waarschijnlijk

3 of 4 worden geselecteerd om
te gaan trainen met jeugd oranje.

Tijdens de training werd je ook op
allerlei onderdelen getest en

gemeten. Het was een training
van 2,5 uur waarin we lekker

gevolleybald hebben.

C roetjes Jonneke Wesselink

A Onze jeugdige talenten met het Nederlandse team.
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Geslaagde interland Nederland-Duitsland

ffire ffiwffiffiffiffiffiffiffiffiffi

De vloer wordt geprepareerd voor een optimaal wedstriid verloop.

En Wim maar volhouden dat ie het niet is!

Het Duitse nationale team waarop Nederland in een volle sporthal een duidelijke overwinning behaalde,



Profiel

ffiwfuffiffiwffiffi
Marlies Koenders
Als actief volleybalster ben ik 22 jaar geleden gestart bij spijker
(Eerbeek). Via EAW, Anrhem (Theo Boekhorst haalde mij) en
PZlDynamo, Apeldoorn, kwam ik naar Doetinchem (lk speel nu
meer, Theo!).

Het bevalt me uitstekend bij Nefit Orion, want ik vind in
Doetinchem de combinatie met gezelligheid en volleyballen op
niveau. op een dakpannenfabriek in Deest heb ik een baan als
laborant. lk woon op dit moment in Eerbeek en het lijkt er dus op
dat autorijden een hobby van mij is.
Verder sta ik graag op de ski's (geen wedstrijden, hoor) en met skiën
loop ik geen blessures op. Een badkamerdeur kan echter wel een
hoop ellende veroorzaken en daar weet het team meer van.
voor andere hobby's blijft weinig tijd over. ls er echter toch ti.jd over
dan besteed ik die aan o.a. bloemschikken, lezen en lekker luieren.
Lekker lui zijn, daar blink ik ook in uit.

Hans Oolbekkink
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Werk Leraar

Hobbylr, cardio fitnecs,

Krijg je me toch onverwacht een formulier in handen gedrukt! of
ik maar even in een paar woorden iets over mezelf wil vertellen.
Eigenlijk niets voor mij, maar goed...
lk ben leraar aan 't Brewinc in Doetinchem. Heb drie zoons van
19.17 en 15 jaar, die lengte genoeg hebben om te voileybailen.
Ze voetballen echter met veel plezier bi.i vloD. sinds het seizoen
199011991 train en speel ik bij Nefit orion. spelen deed ik bij
Nefit orion 6 (nu orion 5) en daar ben ik drie seizoenen geleden
mee gestopt. Dat team begon daarna goed te spelen en werd
vorig jaar zelfs kampioen. rk sport nog veer. Twee keer per week
loop ik "hatd" en ook tweemaar per week doe ik aan cardio fit-
ness bij sportschool Body Action in wehl. ln de zomermaanden
neem ik deel aan een aantal achtste triatlons. Daarnaast probeer
ik al tien jaar lang training te geven aan dames 3. we beginnen
de training altijd/meestal/soms/nooit* op tijd met een wirming_
up op muziek. Het idee hierachter was dat ik na 2 à 3 maanden
de band aan kon zetten en dat de dames dan zerf de warming-up
zouden doen. Nu, vier jaar later.... Tegenwoordig coach ik dit
team ook en soms mag ik tijdens de time-outs zelfs wat zeggen.
Na 10 jaar heb ik het nog steeds erg naar mijn zin bij dit team.*Doorholen wot niet von toepossing is.
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Verslag algemene ledenvergadering
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Om klokslag 2O.OO uur opent
de voorzitter Koos kuiper de
vergadering en heet de aan-
wezige leden van harte wet-
kom.

Hij moet wederom constateren
dat de opkomst slecht is:

"hoe kleiner de opkomst hoe
beter het gaat". Bericht van ver-
hindering is binnengekomen van

Karin Timmerman, piet Schoon,
René Wiggers, Petra wellink,
Ceorge de Jong, Jan Bosma,

Jannie Hugen, Theo boekhorst,
Theo Peperkamp en Antoinette
Hofland. Er zijn geen ingekomen
stukken die van belang zijn voor
de vergadering. Bij de jaarversla-

gen ontbreken de jaarverslagen

van de herenlijn en de dameslijn,
word door de vergadering opge-
merkt. ln een van volgende O.E.

zal dit alsnog gebeuren. Bij punt
5 van de agenda het financieel
jaarverslag merkt de penning-
meester Jan Kroon op dat er nog
een negatief resultaat is maar dat
er een positief vooruitzicht is. We
ziln op de goede weg en de
schuld bij de gemeente wordt
volgens afspraak ingelost, het
afgelopen jaar was dat
fl. ,l5.000, 

--, ook de huur is in
zijn geheel betaald. pogingen van

het bestuur om voor de oude
schuld geheel of gedeettelijk

kwijtschelding te krilgen is niet
gelukt. Verslag van de kascommis-
sie; Hans Albers doet namens de
kascontrolecommissie verslag en

constateert dat alles correct is

afgehandeld en verleent de pen-
ningmeester décharge. Hierna

vindt een discussie plaats over de

bestedingen van de sponsorgelden,

Het sponsorgeld mag niet ge-

bruikt worden voor het aflossen

van oude schulden maar moet
gebruikt worden voor nieuw
beleid. Het is echter wel noodza-
kelijk dar er gelden van sponsors

voor de komende jaren wordt
gereserveerd. De begrotingen van

zowel de heren alsook de dames-
lijn moeten hier rekening mee

houden. ln de komende bestuurs-
vergaderingen zal hier over uit-
voerig gesproken worden, met als

resultaat een begroting die duide-
lijk laat zien hoe de sponsorgel-
den voor de diverse lijnen besteed

worden.

De voorzitter bedankt de inzet
van de kascommissie en benoemt
de nieuwe kascommissie,

De leden zijn: Bouke Hellinga.
Hans Albers en Petra Snijder.

De werkbegroting wordt omgezet
in een begroting, nieuw in de

begrotlng is het onderdeel inter-
landwedstrijd, de commissie die
hiermee bezig is zeer actief en
hoopt op een goed resultaat.

Er zijn wat opmerkingen vanuit
de vergadering over het verloop
van de grote clubactie. Zoals het
dit jaar is gebeurd kan dat niet
meer, gedupeerde leden kunnen
zich melden bij het secretariaat
(schriftelijk). Ook zijn er opmer-
kingen over de ledenadministratie.

De voorzitter merkt op dat er
nieuwe mensen mee bezig ziin
die wat inwerkproblemen hebben
gehad, en verwacht voor de toe-
komst geen problemen meer.

Na de pauze volgen er bestuurs-
verkiezingen. Alles blijft bij het
oude. De plannen voor de toe-
komst zijn duidelijk. Er ziln op
bestuursniveau contacten met

Huévo die eventueel kunnen lei-

den tot betere samenwerking en

misschien een fusie. De tijd zal

het leren. Nefit Orion is ook
samen met Nefit bezig om de vol-
leybalschool Sourcy beter te laten
functioneren. Hans Albers wordt
door de voorzitter benaderd voor
de komende violenactie te coördi-
neren. Dit wordt toegezegd.

De St.Nicolaasactie heeft weer het
nodige geld opgeleverd, maar
wordt teveel om alleen door Ruud

en Antoinette gedaan te worden,
assistentie is voor het komende
jaar noodzakelijk.Tijdens de rond-
vraag vraagt Ruud Hofland zich af
waarom de donateurs niet bena-
derd zijn. Het zal alsnog worden
rechtgezet. De kleding voor de
jeugd is binnen. Dit is een tijdelij-
ke oplossing er moet gekeken
worden naar een goed clubshirt,
e.e.a. zal in overleg met de jeugd-
com. gebeuren.Er zijn ook opmer-
kingen over het functioneren van

de haldienst. Dit moet verbete-
ren. Ook het vlaggen bij de natio-
nale wedstrijden moet meer aan-

dacht krijgen.Er worden diverse

suggesties gedaan, de wedstrijds-
ecr. zal zich hierover beraden.
Wat te doen met oude sponsor-
kleding, in ieder geval mag deze

niet in de hal gedragen worden.
lnleveren bij Ruud Hofland of de
secretaris. De problemen rondom
de scheidsrechters moeten op
zo'n kort mogelijke termijn wor-
den opgelost. Nieuwe kandidaten
kunnen zich melden bij Ab Been.

De problemen met de aangewe-
zen scheidsrechters worden aan

de NeVoBo voorgelegd. Om
22.00 uur sluit de voorzitter de

vergadering.
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Geslaagde interland Nederland-Duitsland

ffire ffimffiffiffiffiffiffiffiffiffi

lnterland Nederland-Duitsland

De interlandcommissie kan terugzien opeen succesvol verlopen happening. Bij de eerste interland op dinsdagavond
werd in een uiwerkocht huis (+/- 1.300 toeschouwers en genodigden) een - voor het publiek te snelle overwinning
behaald door het Nederlandse team (3-0). op de woensdagmiddag werd - na de clinic voor de talenwolle orion
jeugd - het nog eens dunnetjes overgedaan. Voor +/- 800 voor het merendeel jeugdige toeschouwers _ verloren de
nederlandse dames met 3-1 . Helaas heeft de voorbereiding in Doetinchem niet geleid tot het gewenste resultaat: een
ticket voor de olympische spelen behalen op het kwalificatietoernooi in Bremen. oranje wist zich door enkele tegen-
slagen (o'a' ziekte Chaine staelens) niet te plaatsen voor de beslissende finale. Het beoogde olympische ticket werd
verrassend door Duitsland opgeeist. ook in financieel opzicht heeft de commissie niet slecht geboerd. Media februari
zal het positieve saldo bekend zijn en aan de penningmeester van Nefit orion worden overgedragen. De interland-
commisssie wil langs deze weg alle vrijwilligers (nee, we noemen geen namen) van Nefit orion, sponsors, adverteer-
ders die hebben bijgedragen an het welslagen van dit festijn langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken. De inter-
landcommissie: Joop Keizer, wim Boonekamp, René wiggers, Jan Bosma en Jannie Hugen.

A Hea Wan Lee zet de meiden aan het werk tijdens

de clinic na de interland wedstrijd.

Na hard werken en veel voorbereiding zit het er dan toch echt opl
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HEREN 1

Tweede helft slag slaan

Met vier punten achterstand op koploper Cito begint het
eerste herenteam zaterdag 22 januari met de lastige uit-
wedstrijd tegen Vrevok 2 de tweede helft van de competi-
tie. Een duel waarin de eerste thuisnederlaan (3-1) rechtge-
zet dient te worden.

"Een tweede helft waarin de uiteindelijke beslissing val!"
meent Pim Raterink, die verbaasd is dat Cito tot nu toe zo
goed volhoudt. " Als andere ploegen geen punten van
Cito afpakken dan moeten wij het maar doen!"

Pim vindt wel dat er niet alleen naar Cito gekeken moet
worden. "Orion moet vooral aan het eigen niveau blijven
werken en ik heb er vertrouwen in dat wij in de tweede
helft onze slag kunnen slaan."

DAMES 1
Theo Boekhorst blllft optimlstlsch

Teleurstellend kijkt trainer-coach naar de achtste plek op de
ranglijst bij het begin van de tweede competitie helft.
"Wij spelen nog steeds beneden ons niveau en te wisselval-
lig. Dat heeft o.a. te maken met het inpassen van de nieu-
we speelsters en de disbalans (teveel biuten speelsters) in
het team."

Volgens Theo Boekhorst wordt er alles aan gedaan om een
plaats in de eerste divisie te behouden. "Daarnaast wordt
getracht het niveau volleyballend op te werken, opdat
Nefit Orion ook daadwerkelijk een eerste divisie waardige
ploeg is", aldus een optimistische Theo Boekhorst.
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