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OFTICIEET CTUBORGAAN VAN DE VOLLEYBATVERENTCINC ONION TE DOETINCHEM
MRT 2OOO.NUMMER 5

Van de redaktietafel/Van de voorzitter
Adres

Volleybalvereniging Orion
r:s:3-s 192, 7A00 AL DOETINCHEM

Samenstelling bestuur
Voorzitter
\::: \u cer 0314 - 34 03 39
Secreta ris
,'' m 3oonekamp 031 6 - 24 77 59
Penningmeester
:- (:con 0314 - 32 64 04
Herenlijn
C:crge de Jong 0314 - 32 54 53
Dameslijn

-:u Fokkinga 0314 - 34 50 75

,le ugd lijn
-:-r Bazen 0314 - 32 59 82
R e c rea ntencommissie
'.':'i<e \lenzo 0314 - 32 6i 84

Kontaktpersonen
PR-commissie
Rt:e r\'qqers 0314 - 33 22 92
Adve rte n tie-acquisitie
lan Bcsma 03r4 - 32 68 88
Sch ei d s rechtercoordinatie
.Ab 3een 0314 - 33 48 32
Leden ad m i n istratie
Rcc Vermeulen 0314 - 36 19 01

Redactie
Eind redactie
Jacques Verhagen 0314- - )6 40 29

Bezorgers
wiik I
Liset jansen, Holterweg 30
wiik 2

Vlarleen Hesseling, v. Lennepstr. 14
Yvonne L1os, Verdilaan 43
wijk 3

Sander en Niek Hugen,
lVillem Drees aan 57
Willem Hettinga, Willem Dreeslaan 45
wiik 4/s
Peter Knipping, Acacialaan 200
wijk ó
Maayke Zoethout, Perzikbloesem 2l
Marloes Wesselink, Alsemveld 20
wiik 6/7
Ab Been, Plattenburgstraat 214
wiik 8/e
Inge Buiting, Koningstraat 8

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

Colofon
Uitgave:

Redaktie:

Vormgeving
Druk:

Volleybalvereniging Nefit Orion

lacques Verhagen
Petra Wellink
WEDEO

Voorwoord/Hechtere band top en jeugd
Bed rijfsvol leybaltoernooi 1999
Heren 1/Érlk Hermsen

fongens C Open Club Kampioenschappen
Zelfvertrouwen fongens C2

Meisjes C4 zes tegen zes

Bekerwedstrijd meisjes Bl
Klim op die bok UTOPIA

Theo Besselink al 20 jaar in het vak
Standen

Programma
Oude tijden herleven voor Orion in Friesland
Violenaktie
Profielschetsen Marrit en Rinze
Wel of geen toekomst bij Orion/Theo
Boekhorst
Competitie Heren 1/Dames I

NEFIT Orion Expres j inleverdata voor het seizoen 1999l2OOO
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Kopij kan op floppy worden ingeleverd bij Jacques Verhagen.

Kopij binnen
Verschijn-datum

lnhoud o.a.:



ffiffiffiffiffi Expres
Bestuurszaken

Van de
bestuurstafel

Deze keer heb ik wei-

nig Ieuke dingen te melden.

Door het wegvallen van enkele

steunpilaren zijn er vacatures bin-
nen Nefit-Orion die snel ingevuld

moeten worden. Maar eerst posi-

tief nieuws.

De afwikkeling van de interland

Nederland-Duitsland is net achter

de rug. De nieuwjaarsreceptie

speciaal gehouden voor onze

medewerkers, kader en sponsoren

was weer een succes.

De eerste problemen hebben ech-

ter zich weer aangemeld. Onze

penningmeester Jan Kroon is op

doktersadvies gestopt met zijn

werkzaamheden. Wij hebben wij

een assistent accountant aange-

steldt om de zaak voorlopig waar

te nemen. Het bestuur is druk

bezig om een passende oplossing

te zoeken. Mocht u, om welke

redenen dan ook vragen hebben

met geldzaken de vereniging

betreffende, neem dan contact
met mij op. lk zorg er voor dat de

deze zaken worden doorgespeeld

naar de betreffende persoon.

De verzoeken om de competitie

soepel te laten verlopen, ik bedoel

hier mee de zaaldienst, hebben

ertoe geleid dat de teams de

afspraken nakomen. Hiervoor

mijn dank. Verder heeft Hans

Albers tijdens de speeldagen de

taken van Ruud Hofland heeft

overgenomen. Maar Hans wordt

binnenkort opgenomen in het

ziekenhuis, en dat betekent dat

extra hulp van de zaaldienst

noodzakelijk is. (Hans sterkte tij-
dens ye ziekenhuisopname). Dit

geld ook voor Henk Kuiperij die

nog een operatie voor de boeg

heeft. Verder wens ik ieder nog

veel volleybalplezier toe en heren

1 succes in de strijd naar promo-

tie.

Wim Boonekomp (secretoris)

Wca€F§.d wmrs de
wffi€Ftrffi#ËË*r

Ook in deze Orion

Expres treft de lezer weer

veel lnformatle over de ver-

schillende actlvltelten binnen

de vereniging, zowel van de

verschlllende teams als van

de enthouslaste mensen daar

omheen.

Enige in de vorige editie uitge-

sproken zlnnen in het interview

met Ewout Spit spraken mij aan.

Zo sprak hij zich uit over het

gebrek aan contact tussen de ver-

schillende geledingen binnen de

vereniging, waar met name de
jeugd een beetje de dupe van

wordt. Met z'n allen moeten we

zoeken naar oplossingen waar-

door het contact tussen de leden

en de aanhang daarvan beter tot
z'n recht komt. Voor zover verbe-

teringen in de accommodatie van

Rozengaarde daarbij een rol kun-

nen spelen is dat zeker meege-

nomen. Het overleg daarover met

de gemeente is pas gestart, zodat

we daar voorlopig niet veel aan

hebben. Ook vraag ik van ieder-

een een behoorlijke inzet om de

traditionele Violenactie weer tot
een succes te maken. Als elk lid

nu probeert een paar kisten violen

aan de man of vrouw te brengen

dan zullen we in staat zijn om de

verkoop van het magische aantal

van 2000 te overschrijden.

Binnen het bestuur zijn we bezig

met een oriëntatie op de toe-

komst, een waarin mogelijk in

Doetinchem naast Eredivisie voet-

bal weer sprake zal ziin van

Eredivisie volleybal. Als het alle-

maal lukt dan zullen we ons daar

nu al op moeten prepareren.

Ondertussen wens ik iedereen

veel spelplezier en sportief succes.

Een goed volleybaljaar gewenst!

*:14

Met sportieve groet,

Koos Kuiper



Voorwoord
Ditmaal een kort voor-

woord van de eindredacteur.

Theo Hugen schreef een der-

mate interessante brief dat

ik dle graag prominent wi!

plaatsen.

Hechtere band top en jeugd?

ruffiffiffiffi ffiffiffiffiffi
Neflt Orlon op weg naar een
hechtere band tussen top en
jeugd?

Met belangstelllng heb

lk het artlkel in de vorlge

Orlon Expres over de 'zusles'

van het eerste team (deel 2)

gelezen.

Met name de opmerking van

Ewout dat hij iets mist binnen de
vereniging, raakte mij.

Hij spreekt over een geisoleerde

top ten opzichte van de rest van

de vereniging en geeft als moge-
lijke oplossing het training geven

aan de jeugd. Hierin ervaart de
jeugdlijn nu juist de bottleneck!

leder jaar is het weer een moeilijk

karwei om voldoende (gekwalifi-

ceerde) trainers voor de jeugd-

teams te vinden.

Ook de feugdcommissie ervaart
dat er te weinig contact is tussen

de top en de jeugd van onze ver-
eniging. Het vorig seizoen is het
'Adoptie-plan' gelanceerd,

bedoeld om de top en de jeugd

meer met elkaar in contact te

brengen.

Door communicatieproblemen en

onvoldoende medewerking vanuit
de top heeft dit plan niet datgene
gebracht, wat we er van hadden
gehoopt.

Het geven van trainingen aan de
jeugd door de spelers van 'top-
teams' juich ik van harte toe, al

begrijp ik best dat het vast trai-
ning geven voor de meeste spe-

lers erg moeilijk is, omdat ze zelf

al zoveel met volleybal bezig zijn.

bei een team van DVO voor zich

moeten dulden.

Voorlopig gaat heren 'l aan de
haal met de 100,- dinerbon voor
de eerste Orion-kampioen. Bij de
jeugd maken de meisjes van A1

kans op een gratis Big-mac menu.
Zij staan als enig jeugdteam

bovenaan. En toevallig gaat de

brief van Theo Hugen over jeugd
en de top.

Eerst nog even de strijd om de

eerste clubkampioen. Het volley-

bierteam, heren 7, lijkt af te
haken na een nederlaag. De ach-
terstand op de koploper bedraagt
nu 3 punten. Sterke kanshebber is

nu het eerste herenteam. Ook
heren 5 gooit hoge ogen met een

tweede plaats en twee punten

achterstand op de koploper.

Frappant is dat heren 7 en 5 alle-

Maar wat zou het voor de jeugd-
spelers toch een enorme stimu-
lans zijn, als ze af en toe door de
trainer of een speler uit een top-
team worden getraindl Ook af en

toe belangstelling tonen voor de

wedstrijden van onze jeugd (al is

het maar door het draaien van

haldienst) zou al fantastisch zijn!

Wie weet is dit een eerste aanzet
om te komen tot een hechtere

band tussen de top en de rest van

de vereniging! Want we zijn ten-
slotte toch één vereniging!

Theo Hugen

coö rd i n otor I ong e nsl i j n

,d'; RrcNNEF!



Bed rijfsvol leybal toernooi

ffiffiffiffiffifuffiffi reffiWffi
Het laatste bedrijfsvol-

leybal toernooi van de vorige

eeuw heeft helaas een mini-

mum aantal teams opgele-

verd.

De twee mixed toernooiavonden
telden elk twaalf teams. De mees-

te teams doen al jaren mee aan

de mixed toernooien. Ondanks de

wat mindere deelname waren er

toch weer leuke wedstrijden te

zien en werd er weer verwoed
gestreden om de eerste plaats.

Het bleek dat er bij de beginners

soms wat moeilijkheden zijn om
het niveau in te schatten, KAB en

DMC waren deze keer van het
kaliber gevorderden. Bij KAB lie-

pen zelfs enkele competitiespelers

welke je niet onder de beginners
kunt scharen. De wedstrijdleiding
heeft hier terecht enkele opmer-
kingen over gemaakt. Het is dui-
delijk dat ook de gezelligheid toe-
neemt naarmate het aantal teams
meer is. We hopen dan ook dat
bij de komende toernooien het
aantal teams weer meer zal zijn.
Een hoger aantal teams is uiter-

aard het doel van het volgende
toernooi in mel 2OOO.

De ultslag van het beginners
toernooi op 28-12-1999.
'1. KAB 2; 2. DMC;3. KAB 3;

4. Computercentrum; 5. DIO;

6. Dales accountants; 7. WIK;
8. Autopalace; 9. Pelgrim;

10. KAB 3, 'l 
1 . CN Resound;

I2. 't Praothuus

Op donderdag 30 december kwa-

men de mixed gevorderden in

het veld en hier werden weer
enkele leuke pittige partijen

gespeeld. De finale werd uiteinde-
lilk gespeeld door Orion I en

vredestein, twee reeds jaren mee-

draaiende teams. Het team waar-
van de gemiddelde leeftijd het
laagst lag werd de uiteindelijke

winnaar en trok aan het langste

eind en nam dus de wisselbeker

mee naar huis.

De uitslag van het gevorder-
den toernooi op 3O-12-1999.
'l . Vredestein; 2. Orion 1;

3. Wensink Akoestiek; 4. Peters

transport; 5. Dr. Jenny; 6. De Ros-

kam; 7. Demri bv; 8. Thuiszorg
Hameland; 9. Orion 2; '10.

Slingeland 2; 1.1. Slingeland 'l;

12. Makelaardij De Bos Arend Hordijk/lon Bosmo

Laatste !

Wij maken van deze gelegenheid

gebruik om mee te delen dat dit
het laatste toernooi is geweest

door deze toernooicomm issie.

Wij hebben '10 jaar actief meege-

draaid in de BVÏ en doen nu een

stapie terug. Leden die het stokje
willen overnemen kunnen zich bij
het bestuur melden. Wij kunnen
wel alle informatie verschaffen

over formulieren en adressen van

bedrilven welke in het verleden

hebben meegedaan aan een toer-
nooi. Als laatste willen wij ieder-

een bedanken die zich hebben
ingezet en beschikbaar gesteld

om de toernooien te laten slagen.
Zonder deze hulp is het onmoge-
lijk dergelijke evenementen te
organiseren.

Het Bedríffsvolleybaltoernooi was weer gezellig, maar wie gaat het nu organiseren?

1
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Erik Hermsen

ffifu Wffiffi Wffireffiffiffiffiffi
llet begeleldlngsteam

van het eerste herenteam

kan voorloplg even in een

fauteuil goed gaan zltten en

zlchzelf op de bost kloppen.

Want Erik Hermsen is lovend over

de organisatie rondom heren 'l 
.

'Het is eredivisiewaardig. Sinds ik

hier speel heb ik nooit wat
gemerkt van het bestuur en dat is

een goed teken. Dat ze naar de

eredivisie willen stralen ze uit. Het

is leuk om voor te spelen. Bij elke

overwinning geef je ze wat terug.
Het verwachtingspatroon is pro-

motie en als we het halen wordt
het dan ook een groot feest.'

Erik Hermsen kwam dit seizoen

over van Zwolle en is een gebo-

ren en getogen Nijmegenaar. En

zijn volleybalcarrière begon dan

ook in de Waalstad. 'lk begon bij
Nijmegen'73 en heb natuurlijk
voor Vocasa gespeeld. Vorig sei-

zoen bij Zwolle. Samen met
Arthur Vennik.'

Zijn overgang lijkt opmerkelijk
want Hermsen won in één jaar

Zwolle wel gelijk twee prijzen:

Supercup en beker. Toch koos Erik

voor de eerstedivisie club Nefit

Orion. 'Voor mij is het belangrijk
dat ik lekker kan ballen. lk wil
geen andere zaken aan mijn
hoofd. En de organisatie zag er in
Doetinchem gewoon veel beter
uit. En dat bepaalt voor mij ook
het speelplezier.'

Zwaar bestaan
De 27-jarige Nijmegenaar heeft

een druk bestaan. Want naast het

3 à 4 keer trainen moet er ook
gewerkt worden. 'lk ben leraar

natuurkunde op een school in
Nijmegen. Mavo, Havo en VWO
geef ik les. En met al die verande-

ringen in het onderwijs is het best

wel druk. Eigenlijk is het best wel

zwaar nu. lk sla dan ook weleens

een training over. Meestal die op
maandag. Dan kan ik's avonds

tijd vrij maken voor school. lk
train meestal op dinsdag, donder-
dag en vri.idag. Het heeft ook best

wel effect op je privé-leven. Maar

de acceptatie is er bij kennissen.

Aan hobby's kom ik eigenlijk niet
toe. Maar ik zie het niet als belas-

ting of zo. De keuze is het waard.

lk wil me volledig inzetten voor



Erik Hermsen

ffifu Wffiffi Wffireffiffiffiffiffi
de sport. Je krijgt er spelplezier en

wedstrijdspanning voor terug. En

ook heel belangrijk: de kick bij

een overwinning. lk wil gewoon

winnen!'

Knokken
Het eerste team heeft maar één

doel en dat is kampioen worden

en promoveren. Na het gevecht

met Cito volgt nog de strijd met

de andere eerste-d ivisie-kam pioen:

Sliedrecht Sport. De 1.96 meter

lange passer-loper daarover: 'het
is simpel zat, we moeten gewoon

elke wedstrijd winnen. We kun-

nen geen steekies laten vallen.

Echt elke wedstrijd moeten we

knokken voor de punten want we

winnen niet zomaar. lk denk wel

dat we voor de eredivisie tekort

komen. Maar dit bestuur beseft

heel goed wat er voor nodig is

om te promoveren en wat er dan

moet gebeuren. Bestuurlijk merk

ik niks en dat is een goed teken.

Er is nagedacht over promotie. En

dat is leuk om voor te spelen. Alle

complimenten voor Nefit Orion.'

'Je merkt dat bepaalde spelers van

vroeger en mensen in de club het

nog over Orion hebben toen het

nog top was. De vereniging Orion
gaat dan wel langs mij heen maar

de ambities om terug te keren

leeft overduidelijk. Het is een ver-

wachtingspatroon en een groot
feest als we het halen!'

Foto Erik Hermsen seizoen 1999-2000 Nefit Orion

Jocques Verhagen

d';. rcNNEFIT



fongens C door naar tussenronde Open CIub

ffireffiwffiffiffiwwffiffiffifuffiffiffiffiffi
ln de vorlge Orlon

Expres hebt u kunnen lezen

dat longens C ln de 'wachtka-

mer' moest plaatsnemen.

lnmlddels ls bekend gewor-

den dat dlt team de volgen-

de ronde heeft gehaald. Er

wordt al weer volop getraind

door dlt team en de nodlge

oefenwedstrijden gespeeld.

Wel het werk,
nlet de waarderlng ...

Dit was de reactie van Bob en

Sjors na het lezen van het artikel

"Voorronde Open Club

Kampioenschappen Jongens C".

Als enige twee spelers uit Jongens
B1, versterken zij het Open Club

team, dat verder uit de spelers

van C'l bestaat.

De foto bij dit artikel kreeg van de

redactie een onderschrift met de

namen van acht (C1 )spelers, ter-

wijl duideli.ik tien spelers op de

foto staan.

Uitgerekend Bob Velthaus en Sjors

van Swaag werden niet genoemd!

Een bijzonder pijnlijk misverstand.

Het kostte de trainer en mij de

nodige inspanning om deze twee

spelers weer te motiveren voor de

extra trainingen. Na de toezeg-

ging dat het verzuim in de vol-
gende Orion Expres zal worden
goedgemaakt, hebben ze de

draad schoorvoetend weer opge-

pakt.

lonnie Hugen/cooch

Arend Hordijk/troiner

Het team, dat gesponsord wordt door

Winkelman Aluminiumbouw bv Elst

bestaat uit tien spelers: Daan van

Haarlem, Niek Hugen, Sander Hugen,

Martin Meijer, Kwinten Sliepen, Wessel

van Staal, Martijn Winkelman en

Diewert \Mggers en natuurlijk niet te

vergeten BOB en §fOR§!

11
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::g1

.iï.ff1i
AgSUR,

@
ANT'ÉN Heilbron en Weenk: samen sterker

Een goede buur kan ook de beste partner zijn. Tot
die conclusie zijn Heilbron Assurantiën en Weenk
Financieel Advies gekomen. De twee onderne-
mingen zijn beide gevestigd aan de Keppelseweg
in Doetinchem. De activiteiten overlappen elkaar
deels, maar vullen elkaar ook perfect aan. Samen
gaar. ze verder onder de naam Heilbron. Met ca.

twintig gemotiveerde en deskundige medewer-
kers, verdeeld over vier divisies, Heilbron Assu-
rantiën, Heilbron Financiële planning, Pensioen-
Point Heilbron en HypotheekPoint Heilbron, kan
de nieuw gevormde onderneming haar relaties
een nog completer dienstenpakket aanbieden.

Er is een toenemende behoefte aan gespecialiseer-
de know-how. Particulieren, maar vooral ook het
bedrijfsleven/ vragen om diepgaande kermis, bij-
voorbeeld op het gebied van risk management.
Heilbron heeft die expertise in huis en biedt haar
relaties daarbij het voordeel van een ongebonden
en objectief advies. Als onafhankelijk kantoor zal

Heilbron zonder voorbehoud optimale oplos-
singen kunnen aandragen. De gecertificeerde
financiële planners, erkende hypotheekadvi-
seurs en andere gespecialiseerde dienstverle-
ners verzekeren alle cliënten zo vaÍr zekerheid
op maat. Uitgangspunt daarbij biijft vanzelf-
sprekend de strikt relatiegerichte benadering
die de beide organisaties nu kenmerkt.

De Heilbron directie wordt gevormd door alge-
meen directeur Willem Marks, Leo Rabelink,

Jan Steen§es en Henk Weenk. Samen met een
groeiend team medewerkers zullen zij het be-
drijfsleven, vrije beroepsbeoefenaren, stichtin-
gen en particulieren ondersteunen. Met als
motto: 'Voor het organiseren vaÍr zekerheid'
zal de organisatie hen een compleet gernte-
greerd dienstenpakket aanbieden. Om daar-
voor voldoende ruimte te vinden, betekt Heil-
bron begin volgend jaar een nieuw pand.

Een kUkje achter de schemen van AB5. Vl.n.r. Balthazar van Puffelen,
Ron scott, Karry Drkema, Ton Fitsch, Rob McDonald en 6eert Teunissen.

Business Show Optimaal FM goed beluisterd

Bi1' Optimaal FM betekent ABS niet 'anti-blokkeringssysteem', maar Achterhoekse Busness Show. Het
radioprogramma dat sinds eind vorig jaar iedere donderdag wordt uitgezonden met medewerking
van gasten uit het regionale bedrg'fsleven, is behoorllik populair aan het worden. Hoewel zake[ike
items centraal staan ligt een nadrukkeliik accent op hurnan interest 'de mensel!/k maat in personeel en
orgarusatie'. Presentator Geert Teunissen, directeur
uan DOC, laat in het radioprogramma z11n gasten re-
gelmatig zelf hun favonéte plaay'e aankondigen...
Ook de Regio Kenns Kwts /met vragen naar aanler
ding uan publicaties in de regionale dagbladen/ en
de uacaturebank voor bedr!/ven in de regio met me
dewerking uan Randstad, geven het programma een
hoog'ons-kent-ons-gehalte'. De Achterhoekse Busi
ness Show: iedere donderdag live uan / 9.00 tot 20.00
uur en op zondagmiddag uan 13.00 tot 14.00 uur in
de herhaling bli Optimaal FM op 94.7 FM.
/Bron: Achterhoek Magazine I -2000)

Op donderdag ló maart 2000 is René Wiggers PR-
commissie Nefrt Orion, te gast bI ABS uan 19.00 uur
tot 20.00 uur. Luisteren dus.

t2

Sponsornieuws

JaarganÉ r, nr.4



Zelfvertrouwen

ffiwffiffiffiffiffi ffiffi
Na een moeizame start

heeft het C2 jongens-team

nu eindelijk wat meer zelf-

veÉrouwen gevonden om het

spelletje te spelen zoals het

gespeeld moet worden.

De opslag is duidelijk verbeterd

nadat er op de training nog wat

extra aandacht aan werd besteed.

Op dit niveau is de opslag erg

belangrijk, want je scoort al gauw

t 75o/o van je punten door de

fouten van je tegenstander.

Het 3 keer spelen van de bal (mits

de pass redelijk tot goed is) lukt

nu eigenlijk zonder problemen.

lk heb er vertrouwen in dat we

deze komende helft van het sei-

zoen redelijk mee kunnen draal-

en. De tegenstanders worden

schijnbaar al bang, want de eerste

de beste thuiswedstrijd op 12

februari jl. tegen Dash kwamen ze

niet eens opdagen. Het geeÍt de

burger moed, al hadden we ze

uiteraard liever op het veld in de

pan gehakt.

Ere-divisie

Here

We

Cijs van Doorn, Ceert-Jan Beunk, Koen Pasman, Silvan Snik, Bram van Swaay, Rutger

Sloot, Sander Roebers, Roy Wassink en Jeroen Winkelman

Trainster: Liset lansen Coach: Eric Sloot

13

Borboro de Bruin
Duvol Slothouwerstroot 89
7009 JT Doetinchem

Proktijk voor o.o.:
. Sport mossoge

. Hoofdpin mossoge
. Topen / Bondageren

Voor meer infoÍmoïie kunt u ïerecht onder teleÍoonnummer:
0314-34 04 35

Come !

longens C2

ffi @

,\3



Meisies C4
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Bekerwedstrijd meisjes Bl
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Deze wedstrijd hebben

we gespeeld op donderdag 3

februari j.l. Helaas kon Meddi

Peters niet mee wegens ziek-

te. De tegenstander was

meisjes Al van DES Angerlo.

Van Janny kregen we te horen,

dat we niet in het dorpshuis

moesten spelen, maar in de gym-
zaal van de Bernard Ruisschool.

Wij dachten aan een kleine gym-
zaal, maar het bleek er een te zijn

met een verhoogd plafond en

met nog redelijk wat ruimte om

het veld heen. Alleen de toe-

schouwers werden in het materia-

lenhok gezet. Bij het bekijken van

de twee teams werd er toch een

behoorlijk verschil in leeftijd en

dus ook in kracht en ervaring

geconstateerd. Achteraf bleek dat
er drie meisjes van bijna 18 jaar in
mee speelden. Maar de vorige

wedstrijd werd ook door ons van

een meisjes Al-team gewonnen

(zie vorige Orion Expres), dus we
begonnen vol goede moed aan

de eerste set.

Ook deze wedstrijd werd met een

net op dameshoogte gespeeld en

volgens het rallypointsysteem. De

eerste set werd er heel goed

gevolleybald en na een spannen-

de strijd wonnen wij deze met
25-22.

De ouders vielen bijna uit het
materialen hok van enthousiasme.

Een goed begin.

De tweede set was het in een

keer gebeurd. De tegenstander
had een hele goede opslag en de
meisjes hadden er moeite mee

om de bal goed bij de setupster

te brengen. We verloren deze set

met 25-9. Niet getreurd, vol
goede moed speelden we de

derde set. Deze ging weer goed

tegen elkaar op, maar werd ook
verloren met 25-1 7. Er was nog

niets verloren, de vorige beker-

wedstrijd hadden we ook gewon-
nen met een vijfsetter. Het werd
een spannende strijd met aan

beide kanten afwisselend goede

en slechte momenten. Het ging
gelijk op. Bii een stand van 1 9-t 9
viel er een verkeerde beslissing

van de scheidsrechter (er werd 4
keer gespeeld en hij liet het door
gaan) en toen werd het 20-1 9

voor Des in plaats van voor ons.

Mijn meiden redden het niet

meer om de winst naar zich toe

te trekken. Helaas, we verloren

met 25-l9. De teleurstelling was

groot en er werd dan ook nog

een traantje weggepinkt. Het

krachtsverschil was iets te groot
en ik vind dat de meiden zich

heel goed hebben geweerd.

Ouders nog bedankt voor jullie

enthousiaste aanmoedigingen.

Miriom Posmo

Cooch meisjes 81

t]



KIim op die bok

ffiwffiffiffi&
In een stadje, niet ver

hier vandaan, zijn de bewo-

ners gek op sport.

Er zijn dan ook ta loze sporrver-

eniginqen. ledereen doet rve aan

een of meer sporten mee. Boven-

dien kun 1e altijd een beroep

doen op de leden, om naast het

beoefenen van hun sport nog

andere taken op zich te nemen.

Er moet zelfs vaak geselecteerd

worden, opdat iedereen een taak

krifgt die het best bij het of haar

past.

Sprookje
Er was eens....

Hiermee beginnen sprookjes

meestal en zo ook het sprookje

van het fluitlstencorps van Orion.

Ooit, ik spreek nu over een tijd-
perk zo'n twee decennia geleden,

beschikte Orion over een matig

leger van fluitisten. Donderdag-

avond en zaterdags trokken zij

naar Rozengaarde om de door
hen gevolgde fluitlessen in de

praktijk toe te passen. Sommigen

van hen sloegen hun eenmaal

verkregen vleugels nog verder uit
en gingen zelfs het land in, om

hun kennis en kunde ook in ande-

re sportzalen te etaleren. Dat

leger bestond destijds uit plm. 35

fluitisten. ln de loop der jaren vie-

len er wel wat af, maar er was

ook een evenredige aanwas.

Fluiten was leuk! Bovendien besef-

te men heel goed: zonder

scheidsrechter geen wedstrijd.

Voor ieder competitieteam moest

de club ook een scheidsrechter

leveren. Orion voldeed ruim aan

die eis. En in ons sprookje floten

ze nog lang en naar ieders tevre-

denheid.

Hier en nu
Nu zijn we 20 jaar verder. Op

miln liist met scheidsrechters

staan 20 namen. Dat is natuurlijk

al veel te weinig in vergelijking

met het aantal teams dat com-
petitie speelt. Het wordt nog

erger als je weet dat van die 20 er

7 zijn die de 2e helft van de com-
petitie voor korte of langere tijd
niet beschikb aar zijn (lichamelijke

klachten, werk, verhuisd, etc.,

etc.). Dertien mensen moeten de

zaak dus draaiende houden. Dat

lukt alleen als sommlgen van hen

meerdere wedstrijden per week

willen fluiten. Dit is roofbouw, die

natuurlijk averechts werkt.

Celukkig hebben we dit seizoen

twee mensen die de 41 cursus

willen volgen. Of dat lukt is nog

niet zeker. Ons fluitcorps wordt in
ieder geval weer wat uitgebreid.
Het is echter veel te weinig, een

druppel op een gloeiende plaat.

We hebben meer scheidsrechters

nodig. Daarom deze oproep aan

alle leden! Doe als in UTOPIA niet
alleen aan sport, maar doe daar-

naast nog iets anders binnen de

vereniging. Bijvoorbeeld fluiten.

Ons corps moet toch weer min-
stens op 30 man/vrouw gebracht

kunnen worden. Ceef je op voor

de scheidsrechterscursus. (totaal 4

avonden) Als er veel aanmeldin-
gen zijn kan deze misschien in

Doetinchem gegeven worden.

Aanmelden kan bij:
Fons Behr, Wim Boonekamp
of Ab Been.

t9
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in het vak
Na de emotionele

oproep van Ab Been nu het

relaas van een scheidsrech-

ter.

Theo Besselink zit al twintig jaar

in het vak en het verzoek aan

hem was te schrijven over het

scheidsrechtersvak. Hier volgt zijn

relaas.

Al jaren heefl NeÍit Orion een

tekort aan scheidsrechters. ln alle

expressen kon men dat al |ezen.

En op elke oproep was het resul-

taat bilna nui komma nul. Wel

willen alle teams elke week hun

partijtle spelen. Zonder de

scheidsrechter op de bok zal dit
echter niet gaan. Willen de teams

blilven spelen dan zal er iets moe-

ten gebeuren en wel heel snel

want de weinige scheidsrechters

die er nu nog zijn fluiten al zo

veel.

Het is niet eens perse nodig dat

iemand zelf volleybal speelt om

toch scheidsrechter te worden.

Dat is mij ook overkomen. Jaren

terug werd ik gevraagd om een

jeugdteam te coachen. Verstand

van volleybal had ik niet. Een zeer

leuke tijd was dat. En toen kwam

de vraag of ik een scheidsrech-

terscursus wilde volgen. Er daar

ging ik met nog drie andere leden

van Orion naar Didam en in april

1978 begon mijn loopbaan als

scheidsrechter.

ln de ogen van de toenmalige

DSA, district sectie arbitrage,

deed ik het goed en de onvermij-

delijke vraag kwam 'wil je niet

hoger op'. En zo fluit ik is sinds

mei 1986 in de nationale com-

petitie, vooral in de tweede divi-

sie.

lk zie het fluiten van de wedstrij-

den als een hobby. Als scheids-

rechter kom je ook nog ergens.

Jaren meegeweest met dames 'l

naar Nordhorn in Duitsland. Een

van de hoogtepunten is toch wel

het fluiten tijdens de wereldkam-

pioenschappen voor schoolteams

in Enschede. Floot zelfs een wed-

strild met een Chinese scheids-

rechter. Lachen was dat, want die

man sprak alleen Chinees. Als ik

hem iets wilde vragen dan moest

de tolk weer van de tribune

komen.

Wat mij wel opvalt is het toene-

mende

verbale

geweld

en dat

vooral bij

de jeugd.

Steeds

meer

sch utting-
woorden

en aan-

merking-

en op de

leiding.

En dat is

ook een

van de

redenen

dat een

scheid-

rechter

afhaakt.

Hier ligt een duidelilke taak voor

de trainer en coach. Tot op heden

ben ik nog niet van de bok

gehaald, maar toch kan ik mij de

reactie van de meeste spelers wel

voorstellen. Ze hebben hun uiter-

ste best gedaan om de bal over

het net te krilgen en dat zit er

zo'n kerel op de bok die de bal

afkeurt of uit geeft. het is vaak

een reactie. Met zulke uitbarstin-

gen moet je ook om kunnen gaan

en niet gelijk met kaarten strooi-

en.

lk vind het fluiten ontzettend leuk

om te doen. lk zit graag op de

bok. Niet om de baas te spelen,

maar om het spel te leiden, om

de teams te laten spelen. Kom op

en geef je op als scheidsrechter.

Zodat alle teams van Nefit Orion

kunnen blijven spelen.

Theo Besselink

2t
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Barneveld Schever 2 15-29
Martinus 1 15-24

15-17

lmpactSneekl l5-23

Cito 1

VoCASA,I
Zaanstad l
Donitas 1

Dinto 1

Vrivo 1

Ïme Out'75 1

Havoc 2
SansiFlash 1

Bovo 2
SNS/MTSH 1

Sparta 'l

15-21
r 5-19
15-19
.i 

5-18

15-23
15-22
15-22
1 5-17
1 5-12
1 5-12
15-7

16-33
15-28
15-24
15-23
15-22
15-19
1 5-17
r 5-16

1 s-35
15-32
'1 5-30

Erix 80 1

VIOS-Beltrum 2
Rivo-Rietmolen l
Avanti 3

Boemerang 3

SV Loil 'l

Klasse:2e Klasse F Heren
Mevo 1

Skopein/Wivoc 3

ASV 1

Skopein/Wivoc 2
DVO 2
Access/BVC 3
Nefit/Orion 5
Revoc 'l

W Crol 2
Bovo 5
Baderie/Dynamo 5

Side Out MAl
Halley MA2
Access/BVC MA.l
Revoc MAl
VIOS-Beltrum MA.l
KSH MAl
lVevoc MA.l
t Peeske MA1
Dash MAl

W Crol MBl
Volga M81

Blok'7'l MBl
SV Loil MB1

1 4-14
1 4-11
14- 8
r5- 6
15- 5
14- 2 -2

4-5
4-5
4-4
4-4
4-4
4-3

4-0

3-6
4-6

)- J
??
4-3

3-1
4-0

Klasse:C-Meisjes le Klas D
Nefit/Orion MC2 4- 7
RW Tornax MC'l
WSV MC'I

Schlichter Makela I 15-35
Krekkers 1

Nefit/Orion 3

SNS/Savico I
Flevoll 1

Arke/Pollux 2
Nefit/Orion 2
Boemerang 1

Harambee I
Twente selectiAAs 'l 16-1 3
Dash 1

Klasse:3e Div. Heren Oost
SNS/Savico 1

Access/BVC 1

Set Up'65 2
Nefit/Orion 2 14-29
Schlichter Makela I 15-29

Klasse:3e Klasse M Dames
Revoc I
Dto.l
Skopein/Wivoc 4
Bovo 3
Boemerang 7
Mevo l
Willems/Cemini 3
S en O'l
Nefit/Orion 6
Favorita 5
ASV 1

Revoc 4

Klasse:A-longens Kamp. Klas
Havoc lA1 4-8
WillemsiCemini lA1 4- 7
ïwente select/A lAl 4- 5
Schlichter Make jA1 4- 5
Bovo jA1 2-4
Wevo'7O JA1 4- 4
Avia/Apollo 8 JAI 3- 3
Skopein/Wivoc jA1 4- 3
Access/BVC jA1 4- 2
Baderie/Dynamo JA1 3- 1

ATC jAl 4- 1

Nefit/Orion lA'l 4- 1

Klasse:B-Melsjes Kamp. Klas
Dynamo-Tubberge MBl 4- I
Rosstars MBI 4- I

Baderie/Dynamo MC.l 2- 4
Huevo'85 MC'l
Sparta MC2
Wilskracht MCl
Willems/Cemini MC'l 4- 3
Longa'59 MC'l 4- 2
Reflex MCl
DEs MCl

Klasse:C-Meisjes 2e Klas E
Labyellov MC2
Sparta MC3
Huevo'85 MC2
KSV MC'1
Victoria MC1
WIK MCl
Nefit/Orion MC3 2- 2
Pajodos MC1
Blok'7i MC.l
Volga MC1

15-24
15-21
1 5-17
1 5-17
13-15
14- 8
15- 7

15-41
1 5-33
1 3-30
14-29

I 5-3ó
I 5-35
1 5-34
1 5-31
15-29
15-20
15-1 8
15-',1 8
1 5-17
1 5-17
1 5-14
15- 1

14-21
13-20
t3-18
I3-t8
14-18
13-16
13-1s
| 1- /
13- 6
13-5
14- 2

15-26
13-25
.r 
5-25

14-19
1 5-17
14-15 -2
15-l3
14- 9
13-8
15- 8
14- 3
.l 
5- 0 -2

14-28
13-22
13-19
14-1 5
13-13
14-12
12-10
14- 8
'14- 8
14- 7
13- 6

13-25
11-1 8
12-18
1 2-13
12-13
13-13
12- 7
12- 7
13- 5
12- 3

4-6
2<
2<

4-5
3-4
4-3

z-u
3-0

Set Up'65 MB1
DVO MB']
Tornado-Ceester MBl 4- 5
Volley'68 MB1
WSV MBl
Arke/Pollux MB1
Nefit/Orion MB.l 4- 2
Longa'59 MB1
Sparta MB1

Klasse:C-Meisjes 3e Klas D
Wevoc MCI
Vollverijs MC1
Bovo MCl
DVO MC2
Reflex MC2
Sv Harfsen MC2
Verhoeve/Focus MC'l 4- 4
Wilskracht MC2 4- 1
Halley MC1 4- 3
WSV MC2 4.2
RW Tornax MC2 4- 1

Nefit/Orion MC4 4- 0

Klarse:C-fongens Kamp. Klas
Holyoke .lC1 3-6

Schlichter Make lC1 3- 2
ROC Twente Plus jC1 4- 2

Klasse:3e Klasse N Dames
the Phantoms 1

Huevo'85 3
DES 1

Smash'68 3
vcl/ 2
Victoria 4
Nefit/Orion 7
Wilskracht 2
Halley 6
longa'59 7
Labyellov 5

SkopeinMvoc MB1 4- 0

Klasse:B-Meisjes 3e KIas D

4-7
4-5

4-5
4-3
3-2

4-1
3-0

3-6
4-5

4-7

3-6
4-5
)-+
4-4

0-0
0-0
1- 0
2-0
3-0

Klasse:le Klasse C Dames Baderie/Dynamo MB1 2- 4 Nefit/Orion lCl 3- 6
ASV MBl
SCM MBl
Avanti MBl
't Peeske MB1

Avia/Apollo 8 JC1 3-6

Nefit/Oriqn MB2 2- 1

Arke/Pollux jC1
SNS/Savico JC1
Wevoc jC.l
Access/BVC jC'l
Huevo'85 JC1

Klasse:B-fongens Kamp. Klas
Arke/Pollux jBl 3- 6

Side Out 1

VIOS-Eefde'l
Longa'59 5
Longa'59 4
Nefit/Orion 4
VCV 1

Sparta 2
WIK 1

Dash 2
Mawo'76 1

WSV 1

)-4
3-4
3-4
4-2

Klasse:le Klasse C Heren
DVO,I
Vollverijs 2
W Crol 1

VIOS-Beltrum 1

Klasse:3e Klasse K Heren
Rivo-Rietmolen l
SV Loil 2
Socii 1

ASV 2
Vollverijs 3

Skopein/Wivoc 4
Nefit/Orion 6
Victoria 4
DVO 4
Wevoc 5

Krekkers lB1
Set Up'65 jBl
Boemerang JB1
Rivo-Rijssen lB1
wsv.lBl
Baderiei Dynamo jB1 2- 2
Wevoc .lB1
Volley'68.1B'l
DSVD ]81

Klasse:C-Mlx le Klas E
Longa'59 XC1 4- 6
Dash XC] 3- 4 -2
ROHDA XC2 3- 4
ROHDA XC1 4.4
't Peeske XCl 4- 3
Verhoeve/Focus JC1 3- 2
Smash'68 XCl 2- 1

Nefit/Orion lC2 0- 0
Skopein/Wivoc XC2 3- 0

3-0
3-0

Klasse:4e Klarse t Heren

3-5
3-5
4-4
2-3
3-3

4-2
2-1
3-113-25

23

Standen
Klasse:le Divisie A Heren
Nefit/Orion 1 15-38

Bouwliini Kangeroe I 15-17
SNSiReflex l 15-16
VC Remote lÍ.Zyyol 2 15- 9

Klasse:1e Divisie B Dames
Set Up'65 1 15-43
Data Ceneral/VCN 1 l5-36
Barneveld Schever 1 15-26
StamiSoVoCo 1 15-25
Ceevers/VC Landgr 1 15-24
Pex/HHC .l

Nefit/Orion 1

Dros/Alterno 1

Somas/Activia .l

Control T/Eksp 1

Keuken K/VCs 1

lnter Riiswijk I

Klasse:3e Div. Damer Oost
Set Up'65 2 15-41

Dash 1 11?9 Nefi!/Orion Z 14-22 Nefit/Orion IBt 3_ O
KSV 1 15-20 SC Corsset 2 1 3-1 8
Boemerang 1 .l 

5-1 8 WSV 3 14-l g Klasse:C_meisjes Kamp. KtasMarvo'761 14-13 Dash 4 t 3_15 Sparta MC.1 4_ 6
Bovo 3 1 3-.1 0 VIOS-Eefde 3 12-12 Dynamo-Tubberge MC 3- 5
Tornado-Laren I 15- 8 Willems/cemini 4 13-i2 A;ke/pollux Mc.t- 3- 5
Neíit/Orion 4 15- 3 Overa 2 .l 

3- 9 Tornado_Ceester MCl 4- 5
Favorita 5 14- 6 Flevoll MCl 3- 4

Klasse:2e Klasse F Dames Tornado-Laren 3 14- 5 Krekkers MC'l 3- 4
DVO 3 14-27 KSV 2 13_ 4 Set Up'65 MC1 3_ 3
\efit Orion 5 14-25 Nefit/Orion MCt 3- 3
Baderie, D),namo 2 13 ?9 Klasse:A-Meisjes 2e Klas O La4,ef fw VCf 4_ 2
Skopein \vii'oc 2 l 5-.1 9 Nefit/orion MA.l 4- 7 Toróado-Laren MC I 4- 1

BoVo 2 14-16 Erix,8o MA.l 3- i VCV MCt 4_ OW Crol I 14-15 ROHDA MA1 3- 5

Nefit/Orion 3 14-27 DVO 5
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Programma
3e Div. Dames Oost
17-03 20.45 uur Harambee I _Nefit Orion 2
l8-03 14.00 uur Nef it Orion 3- Set Uo ,65 

2
25-03 I7.00 uur Flevoll 1, Nefit Orion 3
25-03 14,30 uur Nef it Orion 2 _ Schiichter Ma
0.1 -04 -l.1.00 

uur Nef it Orion 3 - ïwente select
0l -04 15.00 uur SNS Savlco I _ \efit Orion i
08-04 16.00 uur Krekkers I - rleflt Orion 3
08-04 17.00 uur Dash 't - \efrt Orion 2
l5-04 1t.00 uur \ef t Orcn 3_ Arke pollux 2
15-04 I+.i0 uur- \ef ir Orion 2 _ Ser Uo ,65 i
3e Div. Heren Oost
04-03 'l6.30 uur Bo,.,o 2 - \ef t O. :,r 2,ó-uJ /.uU u-r t,mp Our -5 ' - \i.-. a- - 2
25-03 16.30 uur Nefit Or on 2 - Soarra l
01 -04 17.00 uurAccess B\C I ,\e,it O.-n 2
08 04 

,l6.30 
uur SNS Savico I _ Nefit Oron i

15-04 16.30 uur Nefit Orion 2 - SNS,,UtfSi-t i
le Klasse C Dames
18-03 15.30 uur WSV 1 - Nefit Orion 4
23-03 21.00 uur Nefit Orion 4 _ Side Out 1

01-04 1 7.45 uur Marvo ,761 - Nefit Orion 4
08-04 1o.00 uur Longa ,59 4 _ Netit Orion 4
I 3-04 16.l0 rur \eíÍ Orion 4 _ Dash 2

Klasse:1e Klasse C Heren
04-03 i 6.30 uur Bovo 3 - Nefit Orion 3
1B-03 I 7.00 uur DVO I- Nefit Orion 3
18-03 14.00 uur Nef it Orion 4- W Crol l
23-03 16.30 uur NeÍ t Or on 3 - KSV l
25-03 .l6.30 

uur Bovo 3 - Nefrt Orion 4
01-04 14.00 uur Nef it Orion 4 _ Tornado Laren 1

01-04 16.00 uur \.1an,o ,26 I _ Nefit Orion 3-
07-04 21.00 uur Tornacio Larn I - Nefit Orion 3
08-04 14.00 uur \ef it Orion -1 - Boemeranq 1

13-04 21.00 uur Nef tt Or on 3 - Dash l
13 04 21.00 uur \iol verils 2 _ Nefit Orion 4

2e Klasse F Dames
.1 

1-03 16.30 uur Bovo 2 - Nefit Orion 5
25-03 l'l .30 u-r \errt Orio" 5 - Badene Dvnam 20l-04 13.a5 -u. Ara^rr 3 - \eíit Orion S '
08-04 i6.30 uur Erlx'80 I - Nefit Orion 5
I5-04 1 

,i.30 
uur Nefit Orion 5 - Boemerang 3

2e Klasse F Heren
'l .l -03 15.00 uur Wrvoc 3 - Nef it Orion 5
16-03 21.00 uur Nefit Orion 5 - W Crol 2
25-03 -14.30 

uur Bovo 5 - NeÍit Orion 5
30-03 2.1 .00 uur Nef it Orion 5 - ASV l
06-04 21.00 uur Nef it Orion 5- Wivoc 2

3e Klasse M Dames
11-03 I7.30 uur ASV I - Nefit Orion 6
16-03 21,00 uur Nefit Orion 6 - Mevo l
25-03 18.00 uur Bovc 3 - Nefit Orion 6
30-03 21.00 uur Nefit Orion ó - Cemin 3
06-04 21.00 uur Nefit Orion 6 - Wivoc 4
'1 5-04 .l 

5.30 uur Revoc 4 - Nef it Orion ó

3e Klasse N Dames
02-03 21.00 uur Nefit Orion 7 - Huevo ,g5 

3
18-03 ,l6.00 

uur Labyerlov 5 - \eÍit Orion Z
29 03 19.15 uur The phantoms I _ Nefit Orion 7
06-04 21.00 uur Nefit Orion 7 - Wilskracht 2
15-04 15.00 uur Victoria 4 - Nefit Orion 7

3e Klasse K Heren
18-03 15.00 uur DVO 4 - Nefit Orion 6
23-03 21.00 uur Nefit Orion 6 - Victoria 4
30-03 20.30 uur Socii I - Nefit Orion 6
08-04 14.15 uur SV Koil 2 - Nefit Orion 6

4e Klasse I Heren
02-03 21.00 uur SC Corssel 2 - Nefit Orion Z
30-03 2.1 .00 uur Nefit Orion 7 - Favorita 5
08-04 16.30 uur DVO 5- Nefit Orion 7
13-04 21.00 uur Nefit Orion Z - KSV 2

A-Meisjes 2e Klas D
l8-03 I2.00 uur Nefit Orion - KSH
25-03 15.00 uur Erix,80 - Nefit Orion
0'l -04 12.00 uur Nefit Orion - Halley
08-04 12.00 uur Nefit Orion - ,t peéske
'1 5-04 13.30 uur Dash - Nefit Orion

A-fongens Kamp, Klas
25-03 ,l0.00 

uur Nefit Orion - Baderie Dvn
0l -04 13.15 uur Avia Apollo _ Nefit Orioí
08-04 13.00 uur Willenis Gem _ Neíit Orion
15-04 10.00 uur Nefit Orion - ATC
22-04 13.15 uur Access BVC - Nefit Orion

:. I :. : .: :: : . ,,: : . : : : .

B-Meisjes Kamp. Ktas
18-03 12.00 uur-NeÍit Orion - Dynamo Tubb
25-03 1l.30 uur Arke pollux _ Nefit Orion
01-04 12.00 uur Nefit Orion _ Set Uo,65
08-04 ,i4.00 

uur DVO - NeÍit Orion '

15-04 10.00 uur Nefit Orion - Sparta

B-Meisjes 3e Klas D

]l-91 0? 00 uur Badery Dyn - NeÍrt orion
18-03 I2.00 uur Nefit órión _ W Crol
25-03 09.00 uur SV Halle - Nefit Orion
01-04 12.00 uur Nefit Orion - ASV
08-04 12.00 uur Nefit Orion - ,t peeske
15-04 14.1 5 uur SV Loil - Nefit Orion

B-longens Kamp. Klas
04-03 12.00 uur ilivo Rijsse - Nefit Orion
l8-03 i 2.00 uur Nefit órion - Krekkers
25-03 15.30 uur Wevoc - Nefit Orion
0'l -04 12.00 uur Nefit Orion - Boemerang
15-04 10.00 uur Nefit Orion - Arke pollux-

Klasse:C-meisies Kamp. Ktas
1 8-03 ,l4.15 

uur Flevoll--NeÍit Orion
25 03 11.30 uur Nefit Orion - Sparta
01-04 13.30 uur Tornado Cee -'NeÍit Orion
08-04 1L30 uur Krekkers - Nefit Orion
15-04 1 1.30 uur Nefit Orion - Set Up ,65
::.::i:: tt ::::i:,:.i r_: :.ii:::;: a ai.::.i.:.tr_:r r.:::::r.: :,:r:,:t.::li
Klasse:C-Meisies le Klas D
18-03 1 3.00 uur DES - Neíit Orion
25-03 10.00 uur Nefit Orion - Wilskracht
01-04 12.30 uur WSV - Nefit Orion
08-04 10.00 uur Nefit Orion - BaderieiDvn
1 5-04 14.30 uur Sparta - Nefit Orion '

C-Meisjes 2e Klas E
1 8-03 I 3.15 uur Volqa - Neíit Orion
25-03 I 1.30 uur \efit Orion - KSV
0l -04 16.15 uur Sparta - NeÍit Orion
08-04 14.30 uur Huevo,85 - Nefrt Orion
15-04 I 1.30 uur Nefit Orion - Blok ,71

Klasse:C-Meisles 3e Klas D
l8-03 ,l6.,15 

uur RW Tornax - Nefit Orion
25-03 10.00 uur Nefit Orion - Verhoeve Fo
0l -04 13.00 uur Vollverijs - NeÍit Orion
08-04 12.00 uur \efil Orion _ WSV
15-04 1 3.00 uur DVO - Nefit Orion
:' :: : :' ]:]:': i. : ] :: ] :,::]' :, : ::::: ]:
C-fongens Kamp. Klas
I 1-03 1 

'l.45 uur Avio Apollo - Nefit Orion
25-03 10.00 uur NeÍit Orion 0 SNS Savico
0'l -04 15.30 uur Wevoc - Nefit Orion
08-04 14.00 uur Nefit Orion - Access BVC'l 5-04 1 1.30 uur Arke pollux - Nefit Orlon
:.: : r: j :, ii I r- . :_.:: ::: a ::

Klasse:C-Mix le Klas E
18-03 1,l.45 uur Skopein Wiv - NeÍit Orion
25-03 14.00 uur Nefit Orion - Rohda
01-04 13.30 uur Rohda - Nefit Orion
08-04 14.00 uur Nefit Orion - Verhoeve Fo
15-04 14.1 5 uur Smash ,68 - NeÍit Orion

ffiffiffi

^EHT \TïGICEFIS
Assurantièn BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11
7OO1 GA DOETINCHEM

TEL. (0314) 332292
FAX (0314) 36 4Ít 67

MOLENKAMPSPARK 2
7607 LE ALMELO

TEL. (0546) 82 15 15
FAX (0546) 8275 43
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oude tijden herleven voor orio'!*.,i.t,i*iu+ii:,**i**+iiiur+;'rii

ffi *m *ffiffimffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ::: :::

tn januarl keerden de Als het om gezellig volleyballen 
ffi..;.:i.:li:ii.,i..ï,,,,,.,:.i:.lil:iiiÏÍÏiiii

gaat ben je bii Gerard aan het 
m,:'::l:l:l::l::.':::,.

oude tiiden weer terug voor goede adres. Cerard nam de taak ffi.ffiffiffi,..' +rtriiiriiiii,i,:,:,':

op zich om een representatief ,,ri...iiliiii'iii.i:ii.iii:L

Nefit Orion. Het district team op de been te krijgen. Stad ÍfÍ i.i.iiiilïXi4i-Ï;i+t#.#ffiiilii.1.iii:f..#

en land belde hij af. Met succes'

Friesland bestond 6O jaar. van het hoogste mannenteam

Klinkende namen uit het verleden stond toen op de lange latten.

Animo uit Sneek greep dle togen begin januari naar Sneek De andere spelers waren Erik

om daar de strijd aan te binden Kortelink, Marijn van Schayk,

gelegenheld aan om een met de oude garde van Animo. Cer Penning, Emiel te Dorsthorst

George de Jong, Fred Wellink,

unieke gebeurtenis te organi- De selectie van Nefit Orion Cerard Wesselink en Henry

bestond uit tien mensen. Er gin- Brouwhuis (wie herinnert zijn

seren. gen twee spelverdelers mee. Als harde klappen niet meer).

eerste was daar Caby Saltarelli, Als je met zo'n selectie naar

Animo dacht toen meteen aan die in de jaren tachtig menig Friesland reist denk je dat een

Nefit Orion. Dat was te danken tegenstander met zijn magische tegenstander zit te huiveren bij

aan de spannende duels die beide handen aan het wankelen bracht. het horen van al die namen. Dat

teams in het verleden in de ere- Norbert Meyer was de andere was in dit geval niet zo. Animo

divisie uipochten. De organisator setupper. De oud 's-Heerenberger had 30 spelers opgetrommeld.

van Animo zocht contact met was in die tijd een vaste waarde Daarbij zat Ronald Zoodsma, die

Gerard Wesselink. En die kwam bij voor het team. Pim Raterink ont- nu nog in de eredivisie bij PZ

Cerard natuurlijk niet tevergeefs. brak. De huidige oefenmeester Dynamo speelt. Toch nam Nefit

Deze foto komt uit de oude doos. Het eerste team van Quick orion, seizoen 1 980-1 981
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VOORZITÍÉR VRAAGT AANDACHT VOOR

Wffiffiffiwffiffiwffiffiw
Graag vraag lk juttie

aandacht voor de grote vio-

lenactie voor 2OOO.

De bedoeling is dat we proberen

samen 2000 kisten violen te ver-
kopen. Elk kistje bevat 't Z flink uit
de kluiten gewassen violen.
De kosten per kistje bedragen
f I0.=. ledereen die het lukt om
25 kistjes of meer te verkopen
krijgt een aardige attentie.

Binnenkort krijgen de leden inte-
kenlijsten per team. Voor l0
maart a.s. moeten de ingevulde
bestelstrookjes weer worden inge-
Ieverd en dan zal tussen 1 

.l 
en 25

maart a.s. tot uitlevering worden
overgegaan bij de mensen thuis.
Wij zoeken nog enthousiaste

leden die willen helpen met het
bezorgen. Dit kan op elk uur van

de dag/avond tussen 11- 25
maart a.s.. Een auto met aanhan-
ger is ook erg welkom. De

opbrengst van de grote violenac-
tie kan weer worden gebruikt
voor de verschillende verenigings-
activiteiten voor de leden.

Laten we elkaar enthousiast
maken voor deze actie, die tege-
lijk de tuin wat voorjaarsgevoel

geeft. Laten we SAMEN streven

naar meer dan 2000 kistjes.

Meer informatie Bij

Hans Albers, tel. 031 4-341520
Wim Besemer, tel. 0314-330788
Koos Kuiper, tel 0314-340339
Succes!

Koos Kuiper



Profiel

ffiwfuffiffiwffiffi
Marrit Diikman
Mijn naam is Marit Dijkman. lk kom uit Schalkhaar (gelegen naast
Deventer) en ben met voreybar op mijn zevende jaar bij svs begonnen.
Daar maakte ik acht here reuke voileybarjaren mee, maar het word ti.id
naar een andere vereniging te gaan om op een hoger niveau te kunnen
en willen spelen. Op de steunpunt_training ontmoette ik Jac van
compel' Hij nam mij mee naar pZlDynamo. Daar speerde ik drie seizoe-
nen en werd op de Open Club bij meisjes B zelfs eenmaal kampioen van
Nederland. vorig jaar eindigde Dynamo derde net onder Nefit orion en
Nesselande. Met het district werd ook een keer de tweede praats vero-
verd door een team met ondermeer Simone Mulder, die op dit moment
in het tweede van Nefit orion speert. Het ging met de vrouwenrijn van
PZlDynamo bergafwaarts en daarom zocht ik een andere vereniging. Ik
koos voor Nefit orion, een op het eerste gezicht enthousiast team. Dat is
het ook wel, maar voileybartechnisch brijven de resurtaten wat uit. Dat
vind ik jammer. Hopelijk verandert dat op korte termijn. Op de
Hogeschool ljsselland (eerste jaar) vorg ik de opreiding bedrijfseconomie.
Naast school en volleybal ga ik in het weekend graag stappen. Op zater_
dag is De Leere Lampe in Raarte en op zondag Boode in Bathem de uit-
gaansstek. op de rustige momenten houd ik van een leuke film en eens
lekker naar muziek te ruisteren.Tot srot hoop ik dat er meer mensen naar
de wedstrijd van het eerste damesteam van Nefit orion komen kijken.
Een beetje aanmoedigen kan nooit kwaad!

reom I toàmer r

Positle Passer-loper
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Rinze Reinbergen
Door toedoen van pim Raterink ben ik ars verzorger bij Nefit orion
terechtgekomen. pim wist dat ik mijn vrije tijd in de sportve rzorging zar
en na het 'tijdperk' van Bert Broens wirde Nefit orion ook deze vacature
rondom heren I goed ingevuld zien.

Zelf volleybal ik recreatief bij Nefit orion (en dat ar jaren), maar ars ver-
zorger heb ik artijd voetbarcrubs begereid. Tapen, masseren en bandage-
ren, mooi handwerk waar de sporter en dus het team zijn voordeer mee
kan doen, is prachtig om mee bezig te zijn.

Mijn eigenlijke werk is reraar op het voortgezet onderwijs voor moeirijk
lerende kinderen.

Verder is tuinieren een passie van mij en speel ik regelmatig een partij
ten n is.

Mijn vrouw en twee zoontjes zijn bij erke thuiswedstrijd present en cira-
gen Nefit Orion inmiddels ook al een warm hart toe.
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Wel of Geen Toekomst bii Orion?

Wfuffiffi ffiffiffifufuffiffiffiffi
De trainerstoekomst

van Theo Boekhorst bij Nefit_

Orion dames I zal net

bekend zijn bij het uitkomen

van dlt nummer.

Op 28 februari jongstleden heeft
hij een gesprek gehad met het
bestuur. En daadkrachtig als hij is

neemt hij gelijk na dat gesc:ek
zijn besluit. Hieronder zijn afwe_

gingen. 'lndien het bestuur niet
aangeeft met dames I naar de
eredivisie te willen dan heb ik hier
niets meer te zoeken.,

De carrière van de thans 56-jarige
trainer begon in 1976 bij
Labeyllov in Zevenaar. ln het dorp
waar hij nog steeds woont en
werkt. Theo Boekhorst is van
beroep leraar lichamelijke opvoe_
ding op het Liemers college in
Zevenaar. En omdat hij toch
gewend was om sportles te geven
kon hij ook wel trainen, zo dach_
ten anderen en dat bracht hem in
het trainerswereld.

'lk voetbalde in het eerste bij DCS
in Zevenaar en volleybalde bij
Labyellov. Op mijn 32-ste besloot
ik te stoppen met voetballen en
juist toen stopte ook de trainer
van Labyellov. En omdat ik gym-
nastiekleraar was werd ik
gevraagd als trainer.
Dat heb ik toen gedaan. Ben de
B-cursus volleybaltrainer gaan vol-
gen en volgend jaar zit ik alweer
25 jaar in het vak van volleybal-
tra iner.'

Trainerscarrière
Op verzoek heeft Theo Boekhorst
een overzicht gemaakt van zijn
loopbaan als trainer met wat tref-
woorden, zie het bijgevoegde
kader. Opvallend zijn de dertien
jaren bij Orion. 'Dat zegt toch ook
wel iets. Maar waar ik ook altijd
met heel veel genoegen op terug_
kijk is de periode bij SSS in
Barneveld. Samen met Leo

Croeneveld trainden we het
herenteam. We degradeerden dan
wel uit de eredivisie maar het was
een mooie periode. En op miyn

eerste periode bij Orion kijk ik ook
altijd met veel genoegen op
terug. lk deed toen dames 2 en
dat was het 'opbouwteam' zeg
maar. We zijn eerst bewust gede_

gradeerd en toen heb ik het team
neergezet. Twee keer gepromo_
veerd. En 54 wedstrijden op rij
gewonnen. Uniek toch. We pro_

moveerden dan ook van de pro_

motieklasse van de derde divisie.
En toen naar de tweede divisie.
Daarna ben ik naar EAW gegaan,
toen weer Orion. En sindsdien
niet meer weggeweest.,

Dilemma
Theo Boekhorst heeft er nu i 3

seizoenen opzitten bij Orion.
Hij werd dan ook een echte club_
man. En dat is juist zijn dilemma
voor zijn toekomstkeu ze. Zijn ver_

stand volgen van prestatietrainer
of naar zijn Orionhart luisteren.
'Het is niet voor niks dat ik hier al

.iitittlitÍÍ.#
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lndien het bestuur niet aangeeft met dames r naar de eredivisie te wiilen dan heb ik
hier niets meer te zoekenl
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zolang werkzaam ben. Maar ik
ben wel een prestatietrainer.

Het bestuur van Orion heeft dui-
delijk gekozen voor de herenlijn.

Een terechte keuze want promotie
van het herenteam zou fantas-
tisch zijn voor de club. En het is

niet mogelijk hetzelfde te reali-

seren voor de dames. Maar er
moet ook gekozen worden voor
dames 1 dat minimaal in de eer-

ste divisie kan blijven. Echter, in
de huidige situatie heb ik er vrede
mee.'

Ambitles
Theo Boekhorst wil dus horen dat
hij op korte termijn met dames 1

naar de eredivisie kan. Want vrede
hebben met de huidige situatie is

nog niet hetzelfde als met de toe-
koms&isie. 'Op deze manier is het
onmogelijk om dames 1 in de
eredivisie te krijgen. per jaar ver-
dwijnen zes à zeven speelsters.

Door studie of ze kiezen voor een

andere club. En het is onmogelijk
dat uit de vereniging aan te vul-
len. lndien de mogelijkheden niet
verruimt worden, dus betere
speelsters en binnen twee jaar

naar het hoogste niveau te
komen, dan liggen mijn ambities
niet hier.'

'Eigenlijk zou je een aparte spon-
sor voor de dameslijn moeten

binnenhalen om dat te realiseren.

Maar dat is ook niet eenvoudig.

Ceeft het bestuur aan niet met

dames 1 naar de eredivisie te wil-
len dan heb ik hier niets meer te
zoeken.'

Jocques Verhagen



1999-2000

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiw
HEREN 1

Vol vertrouwen naar Zeist

"Cito, zaterdag 18 maart, wordt de wedstrijd van het seizoen, "
sprak Pim Raterink in sporthal Rozengaarde na afloop van de 3-0

(15-10, 15-7 en 15-12) zege op Dinto." En wijzijn er klaarvoor. ln

het nieuwe jaar werd alles gewonnen en de koppositie van Cito

overgenomen. Er is op dit moment veel vastheid in de ploeg en vol

vertrouwen gaan wij naar Zeisl."

Uitslagen
15-01 Nefit Orion - Zaanstad 3-2;

22-01 Vrevok 2 - Nefit Orion, 0-3;

29-01 Nefit Orion - lmpact Sneek 3-0;

05-02 Bouwlijn/Kangeroe - Nefit Orion 1-3;

12-02 Nefit Orion - SNS Reflex 3-0;

19-02 Martinus - Nefit Orion 0-3;

26-02 Nefit Orion - Dinto 3-0.

DAMES 1

Vilfde plek doelstelling

Doelstelling blijft vijfde te worden en die mogelijkheid is zeker aan-

wezig. Als dat lukf heeft Nefit Orion het goed gedaan," aldus trai-
ner coach Theo Boekhorst die een blik op de achtste plaats van de

ranglijst werpt. Met nog vijf wedstrijden te gaan met als tegenstan-

ders thuis VCL en Set up '65 en uitwedstrijden tegen Vrevok, VCS

en Rijswijk, schat de Zevenaarder nog acht punten te kunnen binnen

halen.
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