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Violen
ln de vorige editie van

de Orion Expres deed ik een

oproep aan iedereen om

zoveel mogelijk steun te

geven aan de traditionele

violenactie.

Nu de "Violencommissie" volop
bezig is, kan de tussenbalans wor-
den opgemaakt. Dit betekent dat
men op weg is om het aantal van

2000 kistjes verkochte violen te
benaderen c.q. te overtreffen.

En dat zou betekenen dat de stij-

gende lijn in de verkoop van de

afgelopen jaren zich ook in dit
nieuwe millennium verder door-
zet.

Als we bedenken dat van elk ver-

kocht kistje bijna f 5.= bestemd is

voor de vereniging dan begrijpt
redereen hoe blij we zijn met dit
raar het zich laat aanzien gewel-

c ige resultaat.
\.'ee dank aan iedereen die een

ci'orage heeft geleverd aan het

'...€:slagen van deze actie. Dank

ook rn net bijzonder aan Hans

Aloers en \\/im Besemer, die teke-

nen \./ooT de organisatie en de uit-
,,,oering.

Hans wens ik tevens van harte

beterschap na zijn 2e operatie in
korte tijd !

Theo
Boekhorst

Zoals we hebben kun-

nen horen en lezen over-

weegt Theo zijn functie als

trainer van de dames-selectie

op te geven aan het eind van

dit seizoen.

Eenieder die de kwaliteiten en de

inzet van Theo op het gebied van

het prestatieve volleybal kent, zal

het eens zijn met de conclusie dat
het spijtig is als Theo helemaal

met zijn activiteiten zou stoppen.

Hoewel het bestuur zijn overwe-

gingen respecteert, zullen we

toch de komende tijd proberen

hem op een of andere wijze te
behouden voor onze vereniging!
Wordt vervolgd zal ik maar zeggen.

Cado Cito,
Cito Cado

ln sporthal de Klomp te

Zeist speelden de heren op

18 maart jl. een cruclale wed-

strijd tegen de mede-topper

ctTo t.

Een deel van de wedstriid heb ik
samen met vele andere suppor-

ters meegemaakt. Niet alles, aan-

gezien ik kaartjes had voor de

wedstrijd PSV-De Craafschap.

De afgang aldaar en het feit dat

mijn buurman dronken en

gedrogeerd op de tribune zijn

enthousiasme over zijn PSV kwijt
moest met de nodige lichaams-

gebaren leverde bij mijn vrouw
en mi,i de conclusie op dat we

beter in de Klomp hadden kun-

nen blijven. Maar ja weet alles

maar van tevoren!

Reeds in de eerste set lieten onze

heren zien dat het ze menens is

met de plannen richting ere-divi-

sie. Enthousiast en met een krach-

tige uitstraling waarbij naar mijn
beleving de technische afwerking

gaande de partij beter werd, zette

Nefit Orion Cito uiteindelijk op

een verdiende achterstand.

Het was goed dat we met een

behoorlijk aantal supporters steun

aan de heren hebben kunnen

geven ondersteund door vocaal

en instrumentaal geluid. Ook

daarin wonnen we van de tegen-
standers.

Kortom, het gaat goed met het

verzilveren van de gestelde ambi-
ties.

Craag wens ik iedereen weer veel

leesplezier, speelplezier en sportief
succes !

Met sportieve groet,

Koos Kuiper



Voorwoord
Het seizoen nadert zijn

einde met hopelijk een fan-

tastisch slot met heren l:

promotie naar de volley ere-

divisie.

De titel liikt de herenl mannen

niet meer te kunnen ontgaan.

Dat betekent tevens dat zi] grote

kans op de I00 gulden qratis

eten bij de chinees maken.

Andere kanshebbers voor de titel
eerste kampioen van de club en

dus de 100 gulden dinerbon zijn

ook de dames van het viifde

team.

Zij staan bovenaan in de tweede

klasse F en alleen DVO 3 kan nog

roet in het eten gooien.

Opvallend is hoe vaak een team

van DVO Nefit Orion teams dwars-

zit. Zo staat ook het volleybier-

team kansrijk voor de titel in de

lvloet dit ook nog geplaatst worden?

vierde klasse maar moet wel DVO

5 voor laten gaan. Het ziet er

naar dat dit uiterst sympathieke
gezelschap hun jaarlijkse diner
toch zelf moeten betalen. Nog

een beetje kans makend op een

titel zijn de mannen van heren 2.

ln de derde divisie maken echter
vier teams kans op de titel en

Nefit Orion 2 staat vierde. Weinig
in eigen hand dus.

Niet geheel onvermeld mag blij-
ven dat de mannen van het vier-

de heren team roemloos uit de

eerste klasse zullen verdwijnen.
Met 3 punten uit achttien wed-
strijden lijkt er hier sprake te zijn

van een uiterst verkeerde plan-

ning. ln de volgende Orion

Expres zullen zij uit de doeken

doen hoe dit komt en hoe zwaar

dit seizoen was. En vooral: waar
zijn die drie punten gehaald?

Bij de junioren lijkt het te gaan

tussen twee teams. Die van meis-

1es 41 en jongens C1 . Beide

teams maken grote kans op een

gratis (per persoon!) BigMac-

menu. De jongens Cl waren na

vijf wedstrijden zelfs nog ongesla-
gen. De meisjes verloren na 7
wedstrijden slechts i punt, maar

ook hun voorsprong lijkt gerecht-

vaardigd dat de titel binnen

handbereik is.

Het gaat er nu nog om: wie

wordt het eerst kampioen.

Ook hier is een team met wat ver-

keerde verwachtingen de com-
petitie ingegaan. De jongens van

B1 hebben het voor elkaar

gekregen om na 7 wedstrijden
nog steeds op 0 punten te staan.

Bij deze kan ik dit team ook toe-
zeggen dat er ruimte voor ze

gereserveerd is in de volgende
Orion Expres. Want het lijkt mil
dat er onderweg ergens iets is

misgegaan !

Voor de goede orde. Het volgen-
de nummer komt pas uit na de
laatste promotiewedstrild van

heren l. Bij promotie kan er een

zeer speciaal nummer verwacht
worden. Dus steun onze heren tij-
dens die twee belangrijke wed-
strijden op 6 en l3 mei.
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Cezocht aktieve redaktieleden

Jocques Verhogen

Het redactieteam in gedachten?
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Aarzelend startte dit

jaar de traditionele violen-

actie met een nieuw duo in

de organisatie. Even wennen,

maar snel enthouslast en

vastbesloten om de organisa-

tie van voorbereiding tot

nasleep 'in de klauw te hou-

den'.

De laatste jaren was door de

groeiende omvang en te weinig

tijd het geheel wat onbeheersbaar

geworden. Daarom hebben we

de computer ingezet om alles

onder controle te krijgen.

Voortbouwend op de eerdere

organisatie en met enig experi-

menteren ontstonden een draai-

boek, een nieuwe formulierenset

en een serie vaste afspraken.

De voorjaarsvakantie dreigde de

voortgang nog even te verstoren,

maar door daar soepel mee om te
gaan, bleek dit uiteindelijk geen

hindernis. Dagelijks hebben we

de overzichten en resultaten uit-

gedraaid.

Het belangrijkste werk werd

gedaan door de leden zelf, vooral

de jeugdleden.

Evenals voorgaande jaren deden

ze weer enorm hun best om in
hun buurt en familie zoveel

mogelijk kistyes mooie grote vio-

len te laten bestellen.

Langzaam groeide het succes en

rolden er steeds florissantere

resultaten uit de printer.

Optimistisch begonnen we te roe-

pen, dat we in dit markante jaar

2.000 ook de 2.000 kistjes wilden
halen en stookten her en der nog

even de verkooplust op.

En zowaar kwam het magische

aantal 2.000 heel dichtbil. op de

valreep nam het bestuur 15 kistjes

af (voor de sponsors) om ons over

de drempel te helpen. Met enig

nadruppelen komen we nu op

2O'14 kistjes.
Een nieuw record!

Van alle teams en diverse officials

ontvingen rve totaal -156 
bestellin-

gen, direct of indirect.

De ranglijst van beste verko-

Pers:
1. Marjolijn van

Haarlem.
6O kistjes

2. Meike Manschot
51 kistjes

3. fan Haring
5O kistjes

En dan 28 leden die met 25 tot
40 kistjes ook in de prijzen vallen.

Welwillende senioren van vooral

Heren-6 hebben de kistles met 
.l 

6

ritten opgehaald uit Sinderen en

verdeeld onder de 'verkoopadres-

sen'. Het geinde geld stroomt
inmiddels binnen en wordt zorg-

vuldig bijgehouden.

Alle (te) late betalers zullen tot
afdracht worden gemaand. Vóór

15 april willen we de actie afslui-

ten, met het bestuur evalueren en

daarmee de violenactie in 2001 al

deels voorbereiden. De opbrengst
komt ten goede aan onze enthou-
siaste jeugd om zo hun contribu-
tie laag te houden. Lekker zelf

verdiend dus!

Volgend jaar houden we voor de

1 0e keer onze violenactie.

We vertrouwen dan graag weer

op jullie en uw medewerking en

hopen stiekem op een nieuw

record.

Allemool hartelijk dank,

Hans Albers en Wim Besemer



Rinze Reinbergen doet het met...
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Het eerste mannen-

team van Nefit-Orion draait

dit seizoen prima.

Na de 0-3 winst bij Cito kan trai-

ner Pim Raterink en zijn mannen

het kampioenschap nauwelijks

meer ontgaan"

De prestaties op het veld vallen

daarbij natuurlijk het meeste op.

De meeste toeschouwers hebben

er nauwelijks weet van dat er ach-

ter de schermen veel werk wordt
verricht. Met name door de medi-

sche staf. Deze bestaat uit Rob

van Zoonen (arts), Ron Wellink

(fysiotherapeut) en Rinze

Rein bergen (verzorger).

Reinbergen is dit laar nieuw bij

Nefit Orion. De Doetinchemmer

komt uit de voetbalwereld. Daar

was hij tien faar actief als verzor-

ger bij KSH uit Harreveld en

WC 25 uit Caanderen. Hij kwam

via Jacqueline Raterink in contact

met Nefit Orion. 'jacqueline en ik

werken op dezelfde school", ver-

klaarde Reinbergen. 'Twee jaar

geleden heeft Nefit Orion mii ook

benaderd. Toen heb ik aÍgezegd,

omdat ik contractueel nog

gebonden zaÍaan WC'25.

Vorig seizoen zocht Nefit Orion

opnieuw contact met mij. Op dat

moment had ik geen andere ver-

plichtingen en heb ik voor Nefit

Orion gekozen.'

Met de komst van Reinbergen

had Nefit Orion de medische staf

compleet. Reinbergen vindt het

Rinze Reinbergen is de eerste man die wordt aangesproken bij blessures

Als het euvel alleen met de han-

den kan worden opgelost, kan

Reinbergen het alleen af. Hij heeft

nameliyk een diploma als verzor-

ger. Dan mag je geen apparatuur

gebruiken. "als het probleem ern-

stiger is, moet ik de spelers door-

sturen naar Ron. Hij is bevoegd

fysiotherapeut en heeft de

beschikking over goede appara-

vooral prettig om in die staf te

werken. 'Ze hebben het perfect

voor elkaar bij Orion. Alle medi-

sche kennis is voorhanden.

'Reinbergen is de eerste man die

wordt aangesproken bij blessures.

'lk kom op de trainingen en ga

mee naar de wedstrijden.' Als er

dan wat aan de hand is, kan

Reinbergen meteen ingriypen.

Borboro de Bruin
Duvol Slothouwerstroot 89
7009 JT Doetinchem

Proktiik voor o.o.:
. Sport mossoge

. Hoofdpr[n mossoge
. Topen / Bondogeren

Voor meer infoÍmqtie kunt u terechï onder telefoonnummerl
0314-34 04 35

Í

I



Rinze Reinbergen doet het met...

tuur.' Op van Zoonen hoeft Orion
gelukkig niet vaak een beroep te

doen. 'Rob is vooral ideaal als er

iets ernstigs aan de hand is. Als er

noodgedwongen iemand naar het
ziekenhuis moet, komt Rob in

actie. ln de functie van huisarts

heeft hil natuurlijk goede contac-
ten, waardoor eventuele operaties
snel kunnen plaats vinden.'

De medische staf heeft dit seizoen

nog geen overuren gedraaid. Dat
komt volgens Reinbergen door de

goede resultaten. 'Als de presta-

ties minder zijn voelt iedereen

wat. Dit seizoen gaat het steeds

beter. Dan zijn de spelers ook eer-

der in staat om hun pijn te verbij-

ten. Juist daar moet een verzorger

attent zijn.'

Reinbergen houdt ook de fysieke

toestand van de spelers in de

gaten. 'jairo Hooi traint ook een

aantal keren bij PZlDynamo.
joram Maan maakt extra uren bij
jong oranje. Het is zaak om te
zorgen dat beide spelers niet

overtraind raken.'

Als een van beide spelers toch bij

Reinbergen op tafel ligt, heeft hij

een gewillig oor voor de slacht-

offers. '.le bent als verzorger ook
een beetje een schakel tussen de

trainer en de spelers. lnformatie
die de spelers geven, breng ik

over naar de technische staf . De

mening van de trainer breng ik

dan weer op taktische wijze over
op de jongens.'

Op die manier heeft Reinbergen

zijn draai bij Nefit Orion gevon-

den. "lk heb het geweldig naar

mijn zin bij de club. ln het begin

was het natuurlijk even aftasten.

De eerste competitiehelft liep het
niet altijd goed. Op de momen-
ten waarop het minder ging, heb-

ben we er juist met zijn allen de

schouders onde gezet. Dat werkte

enorm positief. Het is ook een fijn
stel om mee samen te werken. lk

heb me de ogen uitgekeken met

Arthur Vennik. Hij is manueel the-
rapeut. Van hem kan ik nog een

hoop leren. Juist hij vindt het fijn
om door mil behandeld te wor-
den. Daarnaast hebben we ook
nog trainer Herman Rooyakkers

en Bas Mollevanger. Dat zijn twee

mensen met een groot volleybal-
geheugen. Als je een gespeelde

wedstild noemt, weten zij precies

hoe die verlopen is.' Dat zijn de

dingen die Reinbergen plezier in

het volleybal geven. 'Het moet
wel leuk blijven, want het blijft
tenslotte een hobby, waar ik veel

vrije tijd in steek.

De samenwerking met de mensen

in en rondom het team is zo

goed, dat het voor mij een uitda-
ging is om met die mensen vol-
gend jaar de eredivisie in te gaan.'

Wim Koppert
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Rinze: "Je bent als verzorger ook een beetje schakel tusen de trainer en spelers."
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Wat U vooral
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* Voorbereiding eredivisie

Nog een paar weken en dan

weten we of het eerste heren-

team op weg is naar de volley-

baleredivie ook wel de SNS-

league genoemd. Met het oog
op die hopelijk aanstaande

promotie is het management-

team druk bezig om dan ook
klaar te zijn voor een eredivisie-

seizoen. Aan de volgende
zaken wordt dan ook hard

gewerkt.

* Marktonderzoek

Onder volleyballiefhebbers in

Oost-Nederland met als voor-

naamste vraag: Hoe bereiken

we ze en wat is de beste speel

dag en tijd voor thuiswed-

strijden?

Professionele promotie
en kaartverkoop

Op welke wijze komen er

zoveel mogelijk bezoekers naar

de thuiswedstrijden?

Topsport Arena Achter-
hoek. Sporthal Rozen-
gaarde is niet geschikt
voor eredivisie-volleybal

Met de gemeente Doetinchem,

handbalvereniging de Cazellen

en voetbalvereniging De Craaf-

schap zijn gesprekken gaande

over een mogeliik intensievere

samenwerking om te komen

tot een topsportzaal. lnmiddels

zijn de eerste plannen gepre-

senteerd onder de werknaam

'Topsport Arena Achterhoek'.

* Samenwerking volleybal-
school Sourcy

Met deze volleybalschool is een

samenwerking aangegaan met
als doel aanstormend talent uit
de regio voor te bereiden op

een volleybalca rrière.

Onlangs zijn bestuurders en

trainers van alle volleybal-

verenigingen uit de regio

uitgenodigd voor een presen-

tatie van de plannen

* Vennik manager heren l

De vader van herenl speler

Arthur Vennik is het komende

seizoen teammanager bij het

eerste team. Roel Vennik begint
na de zomer. Hij was eerder
van -]990 tot I997 team-
manager bij veelvuldig Iands-

kampioen Piet Zoomers

Dynamo uit Apeldoorn.

* Sanne Keizer

Deze I 5-jarige speelster van

dames 2 is wederom geselec-

teerd voor jong Oranje. Ze

werd gescout bil de laatste

voorronde van de halve finale
van de Open Clubkampioen-

schappen in Nijmegen. Sanne

is uitgenodigd om een training
met jong Oranle mee te

maken. Vorig jaar werd ze ook
al een keer uitgenodigd maar

toen viel ze echter af. Nu

heeft ze de selectieheren in

Niymegen alsnog kunnen

overtuigen.

* Meisjes A

Dit team krijgt wel een heel

speciale voorbereiding op hun
finale van de Open Club-

kampioenschappen. De bonds-

coach van het nationale

damesteam Pierre Mathieu

heeft de speelsters op vijf vrij-
dagavonden onder zijn hoede.

De finale is in Zutphen.

Sanne Keizer geselecteerd voor Jong

Oranje.

Pierre Mathieu heeft de speelsters voor

de Open Club kampioenschappen

onder zijn hoede.

11
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Dames 1
ln de jaren tachtlg ls

onze verenlging een toon-

aangevende volleybalvereni-

ging geweest in de Neder-

landse eredlvlsle. De dames

en de heren behoorden tot

de top van Nederland en

leverden vele spelers en

speelsters voor het Neder-

landsteam.

Hoogtepunten waren het kam-

pioenschap van Nederland voor

de dames en de tweede plaats

van de heren.

Nu een tiental jaren later staat het

herenteam van Nefit Orion weer

op de drempel van de eredivisie

en hoopt dit jaar ons gezamenlijk

doel, heren eredivisie terug in de

Achterhoe( te kunnen realiseren.

Wie de dames van Longa Lichten-

voorde dit jaar in de eredivisie

heeft gevolgd, heeft kunnen con-

stateren hoe moeilijk het is na

promotie in het eerste jaar het

eredivisieschap veilig te stellen.

Het feit dat het team uit Lichten-

voorde daar inmiddels in is
geslaagd, is zeer zeker een felici-

tatie waard.

Duidelijk is dat eredivisie volleybal

uit de jaren tachtig niet te verge-

lijken is met eredivisie in het jaar

2000. We moeten niet denken

dat als de heren promoveren

oude tijden herleven en Nefit

Orion ook in de toekomst met

twee teams in de eredivisie weer

toonaangevend kan zijn.

De herentop van Nefit Orion is er

de afgelopen drie jaar in geslaagd

het bedrijfsleven aan zich te bin-

den en meer financiële middelen

vrij te maken. Dit is mede bepa-

lend geweest voor het succes.

Want naast een goede organisa-

tie, een goed technisch kader en

goede spelers is het tegenwoor-

dig absoluut noodzakelijk dat
men over het budget beschikt dat

eredivisie volleybal mogelif k

maakt. Het is niet meer alleen bij

voetbal dat de financiële armslag

voor een groot deel bepalend is

voor de positie op de ranglijst in

de eredivisie. lndien Nefit Orion

niet het budget realiseert om

heren eredivisie volleybal te spe-

len op niveau, dan zullen we de

komende jaren nooit een team op

de been kunnen houden dat ere-

divisie waardig is.

Het kost veel geld om de huidige

spelers en talenten uit de regio te

behouden, spelers die door ande-

re Nederlandse en buitenlandse

topclubs worden benaderd. Er is

geld nodig om het team te ver-

sterken door het aantrekken van

spelers van buitenaf.

Spelers die misschien nog nooit

van het Achterhoekse plaatsje

Doetinchem gehoord hebben.

Een werkwijze die tegenwoordig

ook in de eredivisie volleybal

noodzakelijk is en mede het suc-

ces bepaalt.

Ook de Nederlandse topvolleybal-

spelers zijn tegenwoordig profes-

sional of semi-professional.

Men kan zich voorstellen, dat het

op het moment moeililk is voor

dames 1; het succes van het

herenteam, terwijl het I e dames-

team zich in dezelfde divisie

bevindt en het feit dat men in
dezelfde regio moet concurreren

met een dames eredivisieteam uit

Lichtenvoorde. Natu u rlijk vragen

ze zich af hoe het verder gaat,

wat hun toekomst wordt in dit
geheel. Ook de dames realiseren

zich dat er tegenwoordig niet een

vereniging in Nederland meer is

waar zowel de dames als de

heren op eredivisieniveau spelen.

Slechts Deltalloyd kent twee

teams in de eredivisie maar daar-

van is het herenteam volledig

geadopteerd door Almere dat

bewust topvolleybal naar haar

stad heeft gehaald en dit team

voorziet van een belangrijke

financiële injectie. Alleen het

damesteam van Deltalloyd speelt

nog in Amstelveen.

Cezien de professionalisering in

topvolleybal is het noodzakelijk

een aantal bewuste keuzes te

maken in onze regio. Keuzes die

ook binnen Nefit Orion moeten

worden gemaakt. Het bestuur van

Nefit Orion zal alle zeilen bij moe-

ten zetten om een goed heren

eredivisieteam in Doetinchem op

de been te houden. Het is een

utopie te denken dat Nefit Orion

als enige in Nederland wel in

staat zou zijn twee eredivisieteams

op niveau te runnen en financieren.

12
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Dames 1
ln 1997 is door de ledenvergade-

ring van Nefit Orion bewust

gekozen de heren terug te bren-

gen naar de eredivisie. Cezien de

huidige stand van zaken geen

slecht besluit, aangezien we in de

buurt al een damesteam in de

eredivisie hebben spelen.

Misschien is de promotie van de

heren naar de eredivisie en het

behoud van het eredivisieschap

door Longa wel het moment om

in de Achterhoek eindelijk con-

structief samen aan topvolleybal

te werken, met het dames top-
team in Llchtenvoorde en het

heren topteam in Doetinchem.

Het Nefit Orion damesteam in de

eerste divisie kan in een dergelijk

,"..

samenwerkingsverband een heel

belangrijke rol spelen door te zor-

gen voor een goede opleiding
van regionaal talent.

lk denk dat de dameslijn voor

deze toekomst moet kiezen en

met het huidige spelersmateriaal,

aangevuld door talenten van

Longa en uit de regio, haar plaats

in de 1e divisie moet trachten te

behouden.

Voor eredivisiedames in de

Achterhoek is het van groot
belar'g dat er doorstroming is

voor speelsters van de kleinere

verenigingen, opkomende talen-

ten die ervaring op moeten doen

door te spelen in de I e divisie in

Doetinchem, liever dan gelijk op

de bank in Lichtenvoorde te zit-

ten. Hopelijk zijn het kader en de

speelsters van dames 1 zich er

van bewust dat het fantastisch is

te spelen op 1e divisieniveau en

bereid de besten op deze wijze

een kans te geven om door te

stromen naar het hoogst mogelil-

ke niveau. Daarnaast willen wij

natuurlijk de vrouwen van NeÍit

Orion landelilk bekend houden,

het team en de vereniging ken-

nen een rijke historie, de Nefit

Orion dames zijn altijd al landelijk

bekend geweest en zullen ook in
de Ie divisie deze naam eer aan-

blijven doen.

Het zou jammer zijn als een aan-

tal speelsters nu zou stoppen,

waardoor het team zif n plaats in

de I e divisie zou verliezen.

Het bestuur en het kader van de

vereniging moeten er van over-

tuigd zijn dat we allen werken

aan een gezonde vereniging met

ambities waar alle spelers en

speelsters goede faciliteiten en

begeleiding worden geboden en

met veel plezier kunnen spelen.

leder moet binnen de vereniging

kunnen spelen op het voor

hem/haar hoogst haalbare niveau.

De vereniging tracht zoveel

mogelijk spelers en speelsters te

begeleiden naar de top waarbij

de echte toppers uiteindelijk in de

regionale eredivisieteams in

Lichtenvoorde(dames) of

Doetinchem(heren) moeten kun-

nen te spelen.
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zovel mogelijk begeleiden naar de top
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Na het behalen van het

kampioenschap in de eerste-

divisie A wacht de apotheose

met de twee beslissingswed-

striiden tegen de kampioen

van de eerste divisie B.

Sliedrecht Sport
Sliedrecht begon het seizoe-

overtuigend met acht o\env --
ningen op rij.

Na een slippertle werd er rveer

een reeks gewonnen en zo ston-
den na 1 5 wedstrijden 14 zeges

en 1 nederlaag op de wedstrild-
lijst. Maar toen kwam de klad erin

en moet Sliedrecht Sport nog
knokken om het kampioenschap

veilig te stellen.

Conclusie: Sliedrecht Sport zit er

doorheen, is uit vorm en promo-
veert niet!

Het team staat onder leiding van

Ad Slieker maar hij stopt na dit
seizoen. ln het bekertoernooi

werd Sliedrecht Sport uitgescha-
keld in 4e ronde door AMVJ.

ln de eigen hal verloren de
Sliedrechters met 2-3.

Kennismaking met de spelers van

Sliedrecht Sport

I . Tim Oskam, spelverdeler, 29
jaar, 1 .85 m; 2. Richard

Boogaard, 2e spelverdeler, 20
jaar, 1.88 m; 3. Danny Arp, dia-

gonaal, 27 jaar, 2.02 m; 4.

Patrick Kooyman, mMidaanvaller,

24 jaar, 1 .94 m;5. Bram vd Bunt,
passer-loper, 23 )aar, 1 .93 m; 6.
Rodin Merx, midaanvaller, 22 )aar,
2.00 m; 7. Fedor jaspers, passer-

loper, 26 jaar, 1 .92 m; 8. Arnoud
Witvliet, passer-loper, 25 jaar,

1 .90 m; 9. Niek Rooks, midaan-
valler, 27 1aar, 2.03 m; 10. Martijn
vd Valk, midaanvaller, 22 jaar,

1.97 m; 11. Jeroen van Zwieten,
midaanvailer, 19 jaar, 1.93 m,
-12. 

Stefan SIagboom, libero,'l 9
1aar, 1.83 m.

De andere mogelilke tegenstan-
oe r is Flamingo's uit Cennep. Een

c uo oie bekend staat om de
qoede leugopieiding maar het
e€rst€ te am heeft nooit echt voor
opmerkel i ike prestaties gezorgd.
Enkele grote talenten die de club
heeft i,oortgebracht zijn de broer-
tles Latuhihin. De oudste Mischa,

speelt nu in Belgie en is de twee-
de spelverdeler van Oranje.

Jongere broer Nicki speelt bij het
Nijmeegse VoCaSa. Ook Joshua
Kailola van landskampioen pZ

Dynamo en Jesper de Creef van

bekerwinnaar Zwolle komen ook
uit de jeugdopleiding van de

Flamingo's. ln het huidige team
van de Flamingo's komen zes spe-

lers uit de eigen jeugdopleiding.

Bekendste namen in de selectie

ziin Antoin Driessen, eredivisie

ervaring bij Bovo Aalten, en jong
oranje speler Frank Laarakker. Of
Flamingo's nou wel of niet pro-

moveert, het budget voor het
eerste team zal niet omhoog
gaan. Het is leuk voor de club
maar meer ook niet, zo wordt er
geredeneert in Limburg.

We rekenen op een ouderwetse
heksenketel in sporthal

Rozengaarde.

De twee
promotiewedstrijden
zijn op

6 en 13 mei.

Bij het behalen van
het kampioenschap

speelt Nefit Orion de
eerste wedstrijd

THUIS.
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Tussenronde Open Club Kampioenschappen
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Op zaterdag 4 maart jl.

vertrokken we's morgens in

alle vroegte vo! goede moed

naar Dedemsvaart.

Zo vroeg in de ochtend zat alles

mee in het verkeer, ondanks de

sneeuwbuien, zodal we ruim van

tevoren bij sporthal De Citadei

aankwamen. We waren, met nog

een team uit het noorden des

lands zo vroeg, dat Dedemsvaart

nog niet wakker was. Althans, de

sporthal was nog gesloten. Dus

eerst maar wachten in de nog

warme auto's.

lk schrijf maar een uitvoerige

inleiding, omdat over de wedstrij-

den niet veel te vertellen valt.

Wat in de voorbereidingen en in

de oefenwedstrilden allemaal

lukte, lukte die dag van geen

kant. Ceen enkele speler haalde

zijn niveau en dat moet op zo'n

dag nou net wé|. Wil je als team

de finaleronde halen, dan moet je

zo mogelijk boven je niveau uit-

stijgen. ln ieder geval moet je als

team goed presteren en dat lukte

helaas niet.

De eerste wedstrijd tegen Avia

Apollo uit Borne (een tegenstan-

der die we in de voorronde ook al

tegengekomen waren) ging verlo-

ren. ln de tweede set boden we

goed tegenstand maar voor een

gelijkspel maakten we in de slot-

fase net iets te veel fouten.

De tweede wedstri.jd tegen

Sudosa Assen (altijd een geduchte

tegenstander) verloren we met

duidelijke cijfers. Niet dat de

tegenstander zo goed was, maar

.... lullie raden het al!

Toen er toch geen eer meer viel

te behalen, althans de uitzichten

op het halen van de finaleronde

tot nul waren gereduceerd, kre-

gen alle spelers de kans zich te
bervijzen in die laatste wedstrild.

Ook dit lvas geen succes.

De rvedstrijd ging helaas verloren.

De trveede set werd echter wel

goed tegenstand geboden.

De gemoederen in het team

w,aren intussen behoorlijk verhit
geraakt. lammerll!

le gaat a s team en het is de

bedoeling als team optimaal te

functioneren. Als individuele spe-

ler ben je ondergeschikt aan het

teambelang. Alleen dan maak je

kans op succes. Een aandachts-

punt dat een volgende keer nog

meer aandacht verdientll

Als afsluiting zijn we toch nog

naar McDonalds geweest, waar

het best gezellig was! Bestuur,

nog bedankt voor dit gebaar!

Het team bestond uit de volgen-

de spelers:

Sjors van Swaay, Bob Velthausz,

Martijn Winkelman, Martin

Meifer, Sander Hugen, Niek

Hugen, Wessel van Staal, Diewert

Wlggers en Daan van Haarlem

Trainer Arend Hordijk

Jannie Hugen/coach

*l

longens C bij een nederlaag drukker met elkaar dan met de tegenstander
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Voorronde
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Beste

volleybalvrienden,

Op 1f maart jl. hebben

wij de voorronde Open CIub

D-jeugd gespeeld.

De 
.l 

e wedstrijd was tegen Rivo.

De le set verloren we met 15-1 2,

dus een grote teleurstelling voor
het begin. Maar de wedstrijd was

nog niet verloren. De 2e set ging
het beter. Deze wonnen we met
1 5-6. Vol goede moed gingen we

naar de 2e wedstrild.

De 2e wedstrijd moesten we

tegen Dros Alterno. De 
.l 

e set

begonnen we moeizaam maar we
wonnen toch met l5-9.

De laatste set wonnen we makke-
lijk met l5-5. 1 gelijk en 1

gewonnen, op naar de 3e wed-
strijd

De 3e r.vedstrijd moesten we
tegen TweeW. De I e set wonnen
we met l5-7. De tweede set ging
het moeililker. Maar uit eindelijk
wonnen rve met 15-l0. Om door
te gaan moesten we de laatste

wedstriid ivinnen van PZ Dyna-

mo.

ln de laatste r,vedstrijd tegen pZ

Dynamo ging het in de 1e set tot
10-10 gelijk op, maar verloren we
met l5-10. We ,,varen uitgescha-

keld. De 2e set mocht gewoon
iedereen spelen, het maakte toch
niet meer uit. We zijn als tweede
in de poule geëindiqd.

Daarna ziln r,ve met z'n allen naar

McDonald's geweest. Al met al

was heI een etke dag, maar jam-

mer dat we niet naar de Íinale
gaa n.

Ons team bestond uit

7 spelers: Koen Pasman,

Rutger Sloot, Silvan Snik,

feroen Winkelman, Bram van

Swaay, Daan van Haarlem en

Niek Hugen.

Croeten

Daan en Niek

i
I

I
I

f
I
l
I

ït
I
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Meisjes A
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Trainer/coach Karel

Mollevanger zag 'zijn' mei-

den in de Vocasahal te

Nijmegen superieur de eind-

ronde van de Open Club

halen.

De eerste poulewedstrijd tegen

Flamingo's uit Cennep begonnen

de Nefit Orion girls geconcen-

treerd en scherp. Na I5-5 en l l-
2 werden Chantal Willemsen en

de haren een beetle nonchalant.

De ene na de andere serve werd

tegen de netrand geplaatst of
buiten de lijnen gedeponeerd.

Karel moest zowaar ziln team op
1 1 -1 1 eventjes wakker schudden.
De bijna duf ogende meiskes zet-

ten direct de punten op de i's.

De volgende twee poulewedstrij-
den tegen resp. VoCaSa en Spiker

Eerbeek zag je het team groeien.

Want Karel had immers vooraf al

gezegd: "ln de kruisfinale moet je
er staan, dan moet je alles al een

beetje geoefend hebben!"

De zeer getalenteerde Orion
Powder PuÍÍs zag je dan ook drif-
tig oefenen. Nathalie bonkte vro-
lijk enkele 41-ers in de grond.
Hiske Wiggers en Sanne Keizer

scherpten hun sprongservices

aan. Caya Stokvisch bleef braaf
schaven aan haar midaanval.

Marieke Milder trachtte al varië-

rend het blok te omzeilen, te tei-
steren of gewoon de bal tussen

de lijnen te beuken. Nicole Bent

kreeg haar invalsbeurten om
alvast warm te draaien voor die

allesbeslissende kruisfinale. Dat
deed ze voortrefbaar en uitsteke-
lijk! Vocasa en Spiker waren
gewoon een cup-maatje te klein,
om in typisch damestermen te
spreken. (1 5-3-5-3-5). Nefit Orion
dus dik eerste in de poule vóór
Flamingo's.

En jawel hoor tegen het altijd las-

tige Longa '59 uit het naburige
Lichtenvoorde lieten Charleys

Angels zien wat ze zoal in hun
mars hebben. Met tweemaal 15-6
rverd Longa achteloos aan de

kant gezet. Nathalie blokte een-

maal de veters uit de schoenen
van een lange Longa midspeelster

en was voorts een beetje boos op
de scheids.

Zo boos, dat ze de laatste bal er

met donderend geraas inhakte.

Wat een agressie!1. Bravo meiden.

ln Zutphen (zaterdag
22 april) kunnen jullie
op meer tegenstand
rekenen en dat willen
jullie toch, niet-
waar????

Het vooraf eveneens favoriete

Dynamo Tubbergen ging in de

kruisfinale, toch wel erg verras-

send, onderuit tegen een goed
verdedigend Flamingo's. Zij ston-
den er in de kruisfinale dus niet!

NN
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Wat swxtbreekt er b&§

Heren 1??
lngezonden
brief

lk heb uit het vertaal

met Ewout Spit in de Orlon

Express nummer 4 niet alleen

gelezen dat er een speler

werd voorgesteld, maar

tevens een kreet om aan-

dacht van heren 1 voor de

vereniging Orion.

Al jaren heb ik geroepen dat er

geen binding meer is tussen de

heren 1 en de rest van de vereni-

ging. Dit was 10 tot 15 jaar gele-

den beslist anders. Er ging een

bus vol supporters mee met heren

1 bij uitwedstrijden. lk denk dat
het er nu een handje vol zijn.

Toen was heren 1 een team uit de

vereniging, ondanks dat er spelers

van buitenaf kwamen. Nu staat

het team op zichzelf, heeft beslist

geen binding met de vereniging.

Een voorbeeld:

Op vrijdagavond 18 februari

speelt het jongens C openclub

team een oefenwedstrijd tegen

WSV uit Warnsveld. Heren 1 traint
op het middenveld. ïjdens de

wedstrijd toont geen van de

spelers van heren 1 de jongens of
de wedstrijd maar een blik waar-

dig. O ja, Jan Willem kwam even

tijdens het inspelen tussen de

Orion jongens doorlopen om de

coach van WSV, ziln oude vereni-

ging, gedag te zeggen.

Dat bedoel ik met bindingl

Komt er op zaterdagmorgen rvel

eens een speler van heren 
.1 in de

hal om bij een jeugdwedstrijd te

kijken? lk heb ze nog niet gezienl

Hoezo binding?

lk ben het met Ewout eens dat je

van de jongens van heren I niet

kan verlangen dat ze trainingen

gaan geven, hoewel dit best leuk

zou zijn, omdat ze al zoveel tijd in
het volleybal steken. Wat wel zou

kunnen is belangstelling tonen

aan de jeugd. Sommige spelers

worden 'geadoreerd' door de

jeugd, echter onze heren van de

selectie zien de jeugd niet staan.

Dat iedereen na de wedstrild van

heren I direct weg is komt deels

door deze, op het arrogante af,

houding van heren 1 spelers. lk

zou zeggen 'verlaag' je eens tot
een bezoek aan een jeugdwed-

striid op zaterdagmorgen en

maak kennis met de jeugd van

Orion, ook de zo 'perfecte lelding

om de selectie' zou hier goede

zaken kunnen doen. Als het goed

gaat met heren I heb je volgend

seizoen deze jeugd nodig om
voor ballenjongen of meisje te

spelen. Er is geen 'eer' te behalen

met een bezoek aan de jeugd

maar wel binding en deze bin-

dinq kost wat tild.

Ook deze brief zou je kunnen zien

als een kreet om aandacht.

lk ben ondertussen aardig opge-

brand en heb miln conciusie

getrokken. lk zal niet zor,'eel tijd

meer in Orion steken, maar de

jeugd van Orion heeft de aan-

dacht van onze heren echt nodig.

Wil Orion overleven op het hoog-

ste niveau dan zal een gedegen

jeugdopleiding hier een belangrij-

ke rol in spelen. Alleen spelers

halen om op het hoogste niveau

te blilven volleyballen is waar-

schilnlijk niet te doen, dus ga met

onze eigen talenten behoedzaam

om en zorg voor een goede

ondergrond. We hebben best nog

wel een aantal talenten lopen bin-

nen de vereniging! Arend Hordijk

PS. Wie van heren 1 komt boven de 25 kistjes

violen?

^,EH.I \r1GTGERS
Assurantiën BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRAAT 1 1

7OO1 GA DOETINCHEM
TEL. (0314) 332292
FAX (0314) 36 4! 67

MOLENKAMPSPARK 2
7607 LE ALMELO

TEL. (0546) 82 1 5 15
FAX (0546) 82.75 43

22

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES
HYPOTHEKEN

ASSURANTIEN T
PENSIOENEN T

FINANCIERINGEN I
BANCAIRE ZAKEN I



Nieuw uit de
€s+ a =Ët

=reHffiH:==ëflë
Mijn eerste toernooi.

í 9 feb 2000

lk ging met AJper naar wehl toe voor mijn eerste keer een wedstrijd spelen .
ln een sport hal de eerste keer gingen vre tegen 2longens van labyeliov spelen we \^ronnen met 1Èg.
Het was een leuke wedstrijd.

De tu,eede wedstrild moesten we tegen Marieen en Eva van Onon 4,
We verloren helaas met 21€. Hrer wil ik verder niets van zeggen.

Daama moesten vrle tegen Reflex 2. Dit waren ook mers]es. We verloren \ /eer met 1$1 1.
We speelden al wel beter.

De laatsle wedstrijdmoesten we tegen de meisjes van Loil 2.
We speelden geÍijk met 5-5.

ln de kantine hebben we nog een lekkere kitkat gegeten.

Het was een leuke dag.

Rutger Wildenborg 
r

9 jaar. \

Zj waren de slechtsten van de meisjes.

Mini
D-competitie

Vanaf januari doet

Orlon met 2 mini-D-teams

mee aan de mini-D-competi-

tie in Hoog Keppel.

Speeldata zijn dit jaar nog op
I en I5 april, altijd 's morgens

vanaf ca. 9.00 uur. Ook hier zijn

ouders, vrienden en bekenden

uitgenodigd om te komen aan-

moedigen.

lnfo minilijn: Joke Emaus, tel:

345363 en Bert van Staal, tel:

332593.

l-

*\-'- \r- ' L l

'j. 
\._ ( \-

Een hele ervaring zo'n toernoo ,
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De mini's ver- \-,P
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kopen weer
veel violen!

De ca. 5O mini-leden

van Nefit Orion hebben ook

dit laar weer met vee! inzet

violen verkocht.

Er werden maar liefst 537 kistjes

aan de man gebracht. Daarvan

werden er I 09 verkocht door de

onlangs gestarte mini-groep in

Dichteren.

Een bilzondere vermelding ver-

dient Marjoleln van Haarlem,
die in haar eentfe voor de ver-

koop van 57 kistjes zorgde!
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ZATERDAG 79 FEBRIJARI GINGEN WE VOOR HET EERST VOLLETBALLEN TN
WEHL, EN WE HEBBEI( 4 WETSTRL'DEN GED/Uil.
DE EERSTE 2 HEBBEN WE VERLOREN EN DE 2 ANDEREN GEWONEN,
EN I]ET WAS HEEL LETIK.
I'ARLOUS EN NORA.
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Pupillen-

Derde piaats voor deze "BRUTALE MEIDEN" op Open Clubkampioenschappen

Urn chlo kn r? ío ew ch ry efl lll

Zaterb4mor4en fioescen vníj om kwart or/er 6 bii sporthal
'Bozenga.arbe' zíIn-'Toen íebereen er vJas ,Jertrolcken tníj naar
4laalcsbergen.
\l)e moesten ín Sporchalbe'fiouwmeestei zíjn.
aVe hebben 4 webstrtjàies yerpeelb.
Qe eerste hebben we gelíjk 6espeeh. Qe tvteebe hebben we
,Jerbren ( erg jammer ). Qe berbe hebben rie.....gev/onnen ( tt6 )
en be ,Jierbe ierbren ( aaaahhh ) .

In onze pool zatenbe vo[4enbe groe?en.

'Qe fieiers
. nJoLey
' Onon ( aeeeeaaaa)
'ÀItemo
' '\rke'Po|ax

In onze po"t ,ry, be fierlers eerste geuTorben. n)oheg tfieebe.
Oríonberbe. -4kemo iíerbe en -\rke ?ollax ntlfb".
Onze 6roep ( ful4ykd Ktuber(.g'Níeo[e \UtLeke fulaureen 6eher
en ,Anne ) Voà het een ontzettenbe leuke bag en vJe z[jn trots
bac we ín onze poolberbe ztjn gevnorben l!!!!!

toernooien
Voor de mini's van zes

tot ca. elf jaar worden er

maandelljks toernooitjes

georganiseerd in de koningin

Beatrixhal in Wehl.

Dit seizoen is er nog een toernooi
op zaterdagmorgen 15 april.

Verenigingen ult het hele rayon

nemen aan deze toernooien deel

en publiek is natuurlijk altijd van

harte welkom.
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Deze aanhef is tegenwoordig ol vol-

doende ,beste lezers en lieve leze-

ressen, om direct oondochtig dit
stukje door te pluizen en mij even-

tueel te betroppen op onwoorhe-

den, onzinnig gezwets of fontosie-

rijk geroddel. Dot brengt mijn

reputotie vo n uiterst scherpzinnig

schrijver von niet ol te waorheids-

getrouwe stukjes in de Orion
Expres nu eenmool met zich mee.

lk mocht me weer verheugen op

enorm veel reacties naar aanlei-

ding van mijn vorige artikel over

ONRUST binnen de gelederen

van Nefit Orion.

Mijn telefoon stond roodgloeiend
(Mijn nieuwe vriendin had hem iets

te dicht bij het tostieijzer laten

stoon) Op enkele schuldeisers en

m'n twee exxen na, waren de

drie reacties overwegend positief.

Een algemene klacht is telkens,

dat men nogal teleurgesteld is als

zijn of haar naam (wel of niet goed

gespeld) niet wordt genoemd in

miln artikel.

Een niemand en niets ontziend
riooljournalist als fOOp KnOOp
kan er niet langer meer onderuit.
Alleen het luisteren aan douche-

muren, koekeloeren door behaar-

de sleutelgaten en doordrammen
op barkrukken is heden ten dage
rler rneer voldoende om aan rele-

''ant€ nformatie te komen.

Na het succ€s van Veronica's

BlGgen Geknor noet ie iegen-

woordig wel gebruik maken van

de geheime camera. Dan hoor
je niet alleen wat, je ziet er ook

nog wat bij.

Toen ik dames 1 speelster

Marleen Duurzaam aan een

d iepte-interview wilde onderwer-
pen (of wos het toch Morleen die

mij doortoe veilddde??) wist uw

fOOp KnOOp nog niet precies

welke kant ons gesprekje op zou

gaan. Nu kon me dat eigenlijk

niet veel schelen, want welke kant
je nu omrolt, het blijft geani-

meerd bij Marleen! lk stelde

Morleen mijn drie basisvragen

om het ijs te breken. De blonde,

langbenige en fraai blauwogige
Marleen praatte er ongeremd en

lustig op los.

De eerste vraag over de diverse

vrienden in haar onstuimige leven

leverde alleen al genoeg stof op

om drie artikelen vol te schrijven.

Het bleken allemaal exxen te zijn

en ik begreep uit haar stortvloed

van woorden (ik moest daardoor

haar lippen zo aÍ en toe met
'smoelsmeer' benatten) dat het

kittige blonde 23-jarige wijfke op

lacht is naar de 'WARE'. Dus

heren lezers: Er doemen kan-
sen op. Crijp ze! Morleen is wel-
iswaar kritisch, stelt haar eisen,

maar ze staat altijd open voor
suggesties van jullie kant.

By the woy , een andere dames I
speelster schijnt de ware ol te heb-

ben gevonden. Ene Michiel
Oerwoud , een dubieuze sportver-

slogtyper, ontbiit regelmatig met

de schone Lichtenvoordse buiten-

beukster. Het gerucht gaat dot ze

al somen wonen, somen strijken,

somen de afwos in de mochine

stoppen, somen over volleybol

mijmeren en nog een oantol din-

gen samen doen.

Vt/e, Morleen en ik, hadden het

terloops óók nog even over vol-

leybal. Nóg zo'n hobby waar ze

voor leeft. Ze vertelde mij dat ze

het prima naar het zin heeft bil

Orion, vindt haar prestaties nog

altijd te wisselvallig, wil veel leren

en ze wil haar niveau door Theo

Boekensteun en Korel Bollevonger

op laten krikken. Nee die

Morleen Duurkoop die komt er

wel.

Terwijl ik zo zaï te keuvelen met
de struise Zelhemse werd fOOp
even Iastig gevallen door de twee
jongste blagen uit dames 'l . Te

weten ChoNel Wilwel en Natholie
'Snokie' Reulink.

Trainingsballen werden plagerig

mijn richting opgemept. Later

had ik het qevoel dat met name

Nathalie dat niet eens expres

deed, maar dat ze gewoon geen
controle over de bal heeft. Mijn
contactlenzen waren echter wel
verschoven.,Snokie' schijnt tij-
dens de trainingen wel meer

speelsters op hardhandige manier

te beschadigen. Daar kunnen

Morjooke Giesen (gebroken neus-

vleugels en acute hoofdpijn) en

Susan Rexshop (bal in de nek)

over meepraten. Zowel Nqthalie
en Chonelleke blijken naarstig op
zoek te zijn naar nieuwe zoener-

varingen. Chantol strooit achte-

loos adreskaartjes rond in de vuri-

ge hoop dat er jongens e-mailtjes
gaan verzenden om haar te
'daten'. Nathalie doet het iets

subtieler en gaat gewoon hinder-

lijk in de weg staan als een jon-

gen haar wil passeren richting uit-
qanq Arena. (vervolo oao. 33)
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Hiske Wiggers
Hiske Wlggers is mijn naam. Beter bekend als "Het zusje van". Na een aantal
jaren actieÍ zwemmen en ballet raakte ik op mijn zevende besmet met het volley-

balvirus. Sinds die tijd speel ik bij Nefit Orion. Via mini's, aspiranten, dames vier

(één seizoen) is dit mijn tweede seizoen in Nefit Orion 2. ln de achterliggende
periode kwam ik vijf jaar uit voor het district Oost-Celderland. Daar ben ik nu te
oud voor (ja, die mooie "oude" tild!). Van de Open Club ben ik een fan. ln elke

categorie was ik present. De Iandstitel bij de C-tjes samen met mijn zusle, eh zus

Brechtje staat nog vers in mijn geheugden. Dit jaar lever ik mrjn laatste bijdrage

bij de A-jeugd. Weer is de leeÍtijd spelbreker. Naast volleyballen studeer ik (1a,

echt!). Augustus 1999 startte ik in Croningen de nieuwe HBO-opleiding Sport,

Cezondheid en Management. De studie verloopt tot nu toe prima. Alle (te beha-

len) studiepunten zijn binnen. Het is heel hard en intensief werken. Studeren in

Croningen en volleyballen in Doetinchem is moeilijk te combineren. Het eerste

studiejaar wilde ik echter toch nog elk weekend naar huis. Bovendien kon ik het

Nefit Orion niet aandoen om weg te gaan. Tweemaal Wiggers in een keer weg!,
dat zou de vereniging niet aankunnen (sociaal hè). Naast de studie train ik twee-
maal per week bij het eerste team van Lycurgus. Dlt team speelt in de eerste divi-
sie A. De training is erg leuk en leerzaam. Op vrijdag "vlieg" ik op mijn ov-jaar-

kaart naar Doetínchem om de vrijdagavondtraining van moppentapper K.M. niet
te misen en om bij wedstrijden niet alleen maar op de bank te zitten. Behalve stu-

deren en volleybal houd ik mij ook bezig met aerobics en fittness. Daarnaast is

uitgaan een beetje een "sport" geworden. Maar daar laat ik mij op dit moment
verder niet over uit. Mijn ouders lezen dit proÍiel ook.

"E -§

Team Dames 2

Positie Buiten

Leeftijd 17 iaar

School Sport, Gezondheid

Management

Hobby's Aerobics, fittness,

§tappen

Pau! Bloem
Na een periode gymnastiek bii DCV ben ik met volleybal begonnen op m'n 9e.

Dat was in de tild dat mini-volleybal net was uitgevonden. Het ive:o ik de aspi-

rantentijd allemaal wat serieuzer. Toen werd natuurlijk al \vat meegetraind bij

hogere teams. Het echte werk begon in de tijd dat Quiqui Edels:ein in Doetin-

chem neer streek. Hij trainde en coachte in die tiid neren l. Daarnaast was hij

fanatiek gestart met heren 7, het team rvaar k a s rochre mee mocht trainen en

later ook aan werd toegevoegd. Direct na cat aar s:ond ik in heren 2, getraind

door Henk Wagenvoorde. Daarmee beieeÍoen \\,e n en buiten het veld gouden

tijden. Van promotieklasse naar trveede oi',iesre dus lekker volleyballen en op z'n

tijd een feestje. Na die twee jaar heren 2 mocht ik aan het grote mensenwerk rui-

ken: als tweede spelverdeler,,verd ik toegevoegd aan heren 1 (Voor een plaats op

de bank was Pim nog niet rilp). in dat laar rvederom veel getraind en geleerd.

Omdat op dat moment geen plaats bij de eerste zes voor mij was weggelegd heb

ik, na nog een leuk jaartje heren 2, de stap naar het Aaltense Bovo gemaakt. Daar

heb ík vier jaar gespeeld in ere-, eerste- en werderom eredivisie. Het was een Ían-

tastische tijd met wekelijks een "volle bak". Uiteindelijk ben ik weer in het eerste

van Nefit Orion teruggekeerd en daar nog enkele jaren eerste divisie gebald.

lnmiddels is dit alweer miln derde jaar bij heren 2. ln die tijd voor het huidige

heren 2 heb ik volgens mil met elk teamlid daarvan wel ergens gespeeld (bi1 Nefít

Orion heren I of heren 2 of bij Bovo). We kennen het dan ook wel aardig met
elkaar vinden; Is het niet in het veld dan wel daarbuiten. Natuurlijk ben ik niet

altijd met volleybal bezig. Voor mijn beroep ben ik senior manager bij ArboNed
voor de regio Celderland. Verder vader van drie dochters en man van mijn vrouw.

lk wandel graag in het bos en doe ik de zomer aan andere sporten (elke zomer

wel wat anders).

w" .WA,4e = ',- ,:W,M

Team

Positie

teeftijd

Werk

Privé

Hobby's

Heren 2

5pelverdeler

33 jaar

Senior manager

Getrouwd, 3 do<hters

Wandelen en sporten
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Nefit Orion
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Nefit Orion gaat op het

World Wide Web. En voor de

cyberleken: Orion krijgt een

eigen website en is dan door

iedereen ter wereld te bekii-

ken op de computer via

internet.

Pim Keizer gaat de site opzetten.

Hij is nu nog aan het hobbyen op
ziin computer en maakt voor zi.jn

vriendenclub een eigen site maar

het serieuze dient zich binnenkort

aan want Pim is bezig om voor

een bedriif een site te maken.

En eigenlijk hadden we hier een

oproep willen plaatsen: wie wil

een website maken van Nefit
Orion.

Maar Pim Keizer is al bezig en

hoopt medio april de site op het

net te kunnen plaatsen.

Pim is I 7 jaar en speelt in junio-

ren A. Al vier jaar speelt hij volley-

bal bij Nefit Orion, daarvoor deed

hij een beetje van alles en niets

aan sport. "Een beetje tennissen

en wat judo" maar de laatste

jaren dus serieus aan het volley-

ballen. "lk vind het gewoon hart-

stikke leuk om een website voor

Orion te maken. lk wil van elk

team een aparte pagina maken.

Mijn bedoeling is dat je kan door-
klikken naar alle teams. En dan

kom je op een teamfoto met

teaminformatie. En dan op het

hoofd van de speler ook weer

doorklikken en dan krifg je de

informatie over de speler. Erg

ambitieus om dat voor alle teams

op te zetten? .la misschien wel

maar ik vind het gewoon hartstik-

ke leuk. "

Over ruim een jaar hoopt Pim zijn

VWO opleiding aan het Ulenhof-

college af te ronden en dan te

studeren aan de Technische

Universiteit in Enschede.

Uiteraard wordt het informatica.

Nu experimenteert hii met het

schrijven in de internetcode
HTML en probeert zich te verdie-

pen in Flash. Ook een computer-
code om wat om het net te zet-

ten. "OnLzettend moeilijk, ik ben

nu bezig met Flash-4, valt niet
mee."

En hij doet de oproep aan ieder-

een binnen Nefit Orion om mate-

riaal op te sturen voor de Nefit

Orion site.

"Tips, ideeën en opmerkingen

verneem ik graag. En natuurlijk

foto's en informatie over teams.

Want als teams op het world wide
web willen moeten ze zelf ook

meewerken.

Via Wim Boonekamp heb ik al

foto's van de eerste twee heren

en damesteams. Maat ik wil de

hele club erop zetten. Dus stuur

maar op."

En het e-mail van Pim Keizer is

Keikui@tebenet. nl.

vervolg fOOp KnOOp

Ja, beste lezers en lieve lezeres-

sen, die meiden van dames I die

hebben wel iets. Een zeer aantrek-

kelif k en aardig volleybal spelend

team.

Theo Boekrol en Corolus

Moddergooier hebben hun han-

den er wel vol aan, want de mei-

den hebben vaak meer oog voor

de macho's op de tribune dan

voor de coaches. ls het daarom

dat de passes regelmatig tribune
dwarrelen in de hoop dat één van

die jonge mannen de bal per-

soonlijk terug komt brengen??

Uw fOOp zel zo ziin

vraagtekens.?????

U hoort en ziet nog meer van

dames 1. Joop Knoop blijft ze hin-

derlijk volgen. U leest nog van

me.Pim Keizier ontwikkeld site Nefit Orion
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