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Bestuurszaken
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Het is gelukt, Heren I

kampioen van de eerste

Divisie en vervolgens na 2

super spannende wedstrij-

den ten koste van Sliedrecht

toegetreden tot de Ere-

divisie.

Een geweldige prestatie waarop

wij binnen de gelederen van onze

vereniging best trots mogen zijn.

Oude tijden herleven en de door
velen gekoesterde wens om nog
weer eens te mogen presteren op
het hoogste niveau is gehono-
reerd.

Craag wil ik de spelers, de trai-
ner(s), het management rondom
het Hl team en alle vrijwilligers

die op een of andere wijze een

rol hebben gespeeld bij het berei-

ken van dit geweldige resultaat

hiermee namens het gehele

bestuur van harte feliciteren.

Uiteindelijk moeten de spelers de
klus in het veld klaren en we

moeten beseffen dat van hen in
het afgelopen seizoen veel is

gevraagd, nog aÍgezien van de

spanning en emotie die in de

eindstriid van de competitie ook

een rol gaan spelen.

Maar goed de beloning van al die

inzet mag er zijn en dwingt ons

allen om nu te zorgen voor con-

tinuiteit in het bereikte ambitie-
niveau.

Hierbij mogen we niet vergeten,

dat het succes ook mag en moet
afstralen op de gehele vereniging.
Nefit Orion had een goede naam

en blijft een goede naam houden,

nu met nog meer allure.

De herenlijn zal zich verder ont-
wikkelen binnen de structuur van

de vereniging en die zin zullen de

relaties en contacten tussen alle

geledingen in de vereniging ook
in de toekomst de nodige aan-

dacht moeten krijgen.

Felicitaties uiteraard ook voor het
succes van het team Meisjes A,

dat de 2e plaats bereikte bij de

Open Club Kampioenschappen.

Een mooie prestatie die net niet
tot het kampioenschap heeft

geleid, maar wel prachtige wed-
strijdmomenten kende. Volgend
jaar nog maar weer eens probe-

re n.

Afscheid
nemen
Aan het eind van het seizoen

nemen we afscheid van diverse

spelers, speelsters en trainers, vrij-
willigers enz. Craag wil ik allen

die hun activiteiten voor onze ver-

eniging - al dan niet voorgoed -
beëindigen hartelijk dank zeggen

voor alle inzet die zi.i in hun eigen

belang en in het belang van de

vereniging hebben gepleegd.

Wij wensen allen veel succes in

hun verdere -sportieve- carriere.

Zij die blijven dank ik voor hun

biidrage in het afgelopen seizoen

en alvast succes in het komende

seizoen. Deze dank geldt uiter-

aard met name ook voor alle vrij-

willigers die ook weer vrijwillig in

het komende seizoen hun dien-

sten willen leveren.

Het bestuur blijft in overleg met
de gemeente pogingen onderne-

men om de accommodatie in

Rozengaarde geschikter te maken

voor de verschillende gebruiks-

doelen.

De sponsoractiviteiten zullen

krachtig worden voortgezet, want
de behoefte aan middelen wordt
groter terwijl het aan de andere

kant interessanter wordt voor de

sponsor omdat we meer te bie-

den hebben voor sponsoren.

Tenslotte wil ik met nadruk nog

eens herhalen dat het bestuur

verantwoordelijk is voor het

gehele verenigingsgebeuren en

dat het succes en daardoor de

aandacht voor heren I zeker niet

tot gevolg mag en zal hebben dat
wij andere geledingen in de ver-

eniging geen of minder aandacht

zullen geven. Wij proberen alle

verenigingsbelangen op een

evenwichtige wijze te dienen.

Voor nu wens ik iedereen een

fi.jne zomer, prettige vakantie en

graag tot ziens in het nieuwe sei-

zoen.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper
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Dat gebeurde in

Sliedrecht. Nadat in

Doetinchem nog met 2-3 ver-

loren werd, werden de zaken

in Zuid-Holland alsnog recht-

getrokken. Met een overdui-

delijke O-3 overwinning.

En daarom hebben we van deze

Orion Expres een bijzonder num-
mer gemaakt. Met vier extra pagi-

na's in kleur met foto's van die

wedstrijd en natuurlijk met sup-

porters en het feest.

En nu kunnen we ons dan opma-
ken voor het grote werk. En ook

de technische leiding heeft dat
ingezien en geliik het eerste

herenteam stevig versterkt.

Zo blijven er van de kampioensse-

lectie slechts vijf spelers over. Dat

zijn Arthur Vennik, Erik Hermsen,

Bas Mollevanger, Richard

Rademakers en Björn,Proost.

Gestopt
Cestopt zijn Michel Kuiperii en

ian Willem van der Vegt. Frenkie

Kyncl is vertrokken naar Brazilië.

Hij is naar voormalig Nefit Orion

speler Duda Lustosa gegaan. Eerst

gaat Kyncl nog beachvolleyballen

en als het hem bevalt wil hij ook

aan de zaalcompetitie meedoen.

Hem kennende zal hij wel

blilven. Ook Ewout Spit vertrekt.

Hij werd te licht bevonden voor
de eredivisie. jairo Hooi gaat naar

Dynamo in Apeldoorn.

&§*rs&ew§a§rxg

Zes spelers gaan de selectie ver-

sterken. Waarvan drie van het

Barneveldse SSS. Dit team

degradeerde afgelopen seizoen

naar de eerste divsie. Alle spelers

verlaten de ploeg want SSS wordt
het opleidingsteam van WN. Zeg

maar jong Oranje.

Zo gaal loram Maan naar SSS dat
komend seizoen onder leiding

staat van Bert Coedkoop.

De drie van SSS zijn Aage

Baanstra, Roland Rademakers en

Rogier Beumer. Van Zwolle komt
Robert Hollewand. En de nieuwe

spelverdeler is Henk Hansma, hij

komt van AMVJ. Rademakers

wordt de tweede spelverdeler. En

als talent is aangetrokken Pieter

van de Sluis van Dynamo uit
Neede.

Grootste
ayerras§e#g

Crootste verrassing is toch wel

het vertrek van Pim Raterink.

En dat had hij goed geheim

gehouden. Al in een vroegtijdig

§a«ryesffi§

stadium had Raterink aangegeven

te stoppen als trainer/coach
omdat bij promotie het niet
meer te combineren is met werk
en privé.

En na de gewonnen wedstrijd ver-

klaarde hij doodleuk voor de

camera van TV-Celderland dat hil

zich toch wel erg verheugd op

het komende seizoen in de eredi-

visie.

1.' :n *',
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De nieuwe man wordt .lacques

van Compel. Hij heeft in ieder

geval zijn voornaam mee. Van

Compel was de afgelopen twee
seizoenen actief bij de dames van

WC en daarvoor had hij het

damesteam van Dynamo uit
Apeldoorn onder zijn hoede.

ln ieder geval zijn 'we' nu gepro-
moveerd en dat betekent mooie
wedstrijden in sporthal Rozen-

gaarde. Wedstrijden tegen lands-

kampioen Vrevok met Peter

Blangé en bekerwinnaar Piet

Zoomers Dynamo. En wedstrij-
den in bijzonder fraaie hallen

waarbij die van VC Rotterdam

bijzonder in het oog springt.
Zij hebben een fantastisch com-
plex naast het Feijenoord-stadion.

Dat wordt dus een hoop reizen

komend seizoen maar het zal het

allemaal waard zijn.

Veel leesplezier met deze speciale

Orion Expres.

Jocques Verhagen
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Voor de derde keer in

successie werden de A meis-

jes van Nefit Orion tweede.

Op zichzelf een fantastische pres-

tatie natuurlijk, want welke ploeg

staat zo lang aan de top van

Nederland. Tijdens de eindronde

om het Open Club kampioer-
schap lieten de meiden van trai-

ner coacht Karel Mollevanger zien

dat ze een goed spelend team

hadden. Ze staken er met kop en

schouders boven uit samen met

DOK uit Dwingelo. DOK

Dwingelo staat al jaren bekend

om zijn degelijke jeugdopleiding

en zij werden vorig jaar niet voor

niets kampioen bij de B's. Vijf

speelsters in de basis van DOK

spelen eerste divisie en één speel-

ster in het tweede. Een goed

inqespeeld team derhalve en die

moeilijker gaan, zo dacht menig-

een. Wéér mis! Bijna achteloos

werd Set Up terzilde geschoven

(1 5-6 en 15-8). Orion had zich zo

al geplaatst voor de kruisfinale
(Halve finale). Tegen DOK zou

wel duidelijk worden waar'wij'
stonden. Onbarmhartig, genade-

loos werden de Orion meiden op
hun zwakke plekken gewezen. De

setstanden zeggen iet altijd alles

(8-15-l 3-15). De laatste set ston-

den we zelfs met 0-1 
.l 

achter. Een

goede les. Karel stelde terecht
vast dat je van een nederlaag heel

veel kan leren, nee zel[s moet

leren I

lntussen was het in de andere
poule razend spannend. Alle vier

de ploegen behaalden 3 punten,

zodat VC Nesselande en Arke

Pollux op setsaldo I en 2 werden.

Had Orion vorig jaar niet verloren

van Nesslande in de finale? Karel

overwinning van 15-1 en l5-5.
DOK op haar beurt versloeg

Pollux eveneens op indrukwek-

kende wijze. Het was de talrijke

bezoekers wel duidelijk gewor-
den. De twee clubs die de finale

bereikt hadden bereikt staken er

echt dik boven uit. Maar ook:

Orion moest wel heel erg goed

spelen om in die finale enige kans

te makenl Coach Karel en assis-

tent coach Paul zagen hun mei-

den erg goed spelen. Sterk serve-

ren, spectaculair aanvallen, gewel-

dig verdedigen en bij vlagen prima

passen. De eerste set ging na I0-
l0 met l2-15 verloren omdat in
de slotfase de servedruk van DOK

iets te groot was. De tweede set

kwamen wij zelfs met I2-8 en 1 3-

l0 vóór. Twee opstellingen met
Nathalie en Marieke in het achter-

veld braken ons tenslotte op. We

konden even niet scoren en DOK

profiteerde direct van enkele
-'I



Dames 5
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taart geniet van alle aandacht
Het kampioensteam met bloemen en

blijken. Maar ondanks deze
tegenstand is het team er inge_

slaagd om dit seizoen aan te
tonen dat ze klaar zijn voor het
grotere werk.

Tot aan de laatste wedstrijd tegen
de dames van Boemerang die
moesten vechten om degradatie
te voorkomen, bleef de spanning
er in, er moest namelilk gewon_
nen worden om definitief kam_
pioen te worden. Onze meiden
lieten zich niet verrassen en won_
nen ook deze wedstrijd, tot grote
vreugd van de talrijke supporters
die na het laatste fluitsignaal de
dames verraste met bloemen en
andere traktaties. Namen het
bestuur werden de bloemen door
Lou Fokking overhandigd die de
dames bedankt voor hun oewel_
dige inzet.

De aanstormende

talenten van de dameslijn

onder de bezielende leiding

van Giel fansen hebben het

geflikt. Kampioen in de

tweede klas van de Regio.

De meeste speelsters uit dit team
vallen nog onder de A en B

jeugd. Maar om te rijpen voor de
toekomst spelen ze in de 2e klas
van de regio.

Hun tegenstanders zijn meestal
oudere en ervaren teams die al
jaren met elkaar spelen en dat
dan ook duidelijk in het veld laten

*\a\

Dat is pas echt genieten. Zoenen bloemen en heel veel aandacht.

*%k*
'rr.-- .iii§t*§**e.
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Uitnodiging voor alle leden
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Op dinsdag 2O juni 2OOO vindt de algemene ledenvergadering plaats van de volleybal-
vereniging NEFIT ORION. ln deze vergadering komen vooral financiële zaken aan de orde.
De begroting voor het komende seizoen zal worden gepresenteerd. Het bestuur nodigt alle
leden dringend uit om aanwezig te zijn in de kantine van het spoÉcentrum Rozengaarde.
We beginnen om 2O.OO uur en het eerste kopje koffie, in de vergaderruimte geserveerd,
is voor rekening van de vereniging.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vorige vergadering (zie orion expres).

3. lngekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking rondom sponsoring

5. Bespreking van en stemming over de begroting voor het verenigingsjaar 200012001.
(Deze zal voor de vergadering worden uitgereikt)

6. De plannen voor het nieuwe seizoen:

Herenlijn

Dameslijn

Jeugdcommissie
Recreantencommissie en andere commissies

7. Wat er verder ter tafel komt
8. Rondvraag

9. Sluiting

10
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Systematiek:

o Maximaal 5 sets;

. Wedstriidduur altijd tenminste

4 sets;

. Eerste 4 sets 25 punten;

eventuele 5e (beslissende) set

1 5 punten.

Puntentelling

. 5 punten bij winst met 4-0;

. 4 punten bij winst met 3-1 ;

. 3 punten bij winst met 3-2

. 2 punten bij verlies met 2-3

. 1 punt bij verlies met I -3

Ralleypointsystem en de Nederlandse

&&Mw&wwe&e§w
!n de vergadering van

de sectorraad Competitie is

het volgende besloten:

Voor alle teams die uitkomen in

de reguliere competitie wordt het

RPS ingevoerd, inclusief de jeugd-

competitie.

Bij de recreanten gelden dezelfde

regels.

Afgesproken is om altijd vier sets

met een eventuele vijfde set ter

beslissing te qaan spelen.

ffiryffiffiffiffi"sae
De dameslijn is op zoek

naar een trainer voor dames

6/7, beide uitkomend in de

derde klasse.

Na het vertrek van trainer Cerrit
Palm, vorig seizoen, hebben we

maandenlang gezocht naar een

nieuwe trainer. Helaas niet
gevonden | ! I

Celukkig vonden we Hans

Oolbekkink bereid het team op

te vangen tot het einde van dit
seizoen.

Voor de dameslijn betekent dat

de zoektocht naar een nieuwe

trainer moet worden vervolgd!

Dames 617 bestaat uit enthousias-

te dames variërend van -20 tot
50-. Er wordt I keer in de week

fanatiek getraind. De coaching

willen ze wel in eigen hand

houden.

Wie heeft er nog een klein beetje

r 0 punten bij verlies met 0-4

Het nationaal- en het regionaalbe-

kertoernooi blijven gespeeld wor-
den volgens de "best of five"syste-

matiek.

De definitieve besluitvorming

en de daarbij behorende aan-

passing van de reglementen

vindt plaats op de Bondsraad

van 27 mei 2OOO. (HAMER-

sTUK)

vrije tild over om deze dames uit
de brand te helpen?

Voel je je geroepen of heb je
nog vragen over het team
bel dan met facqueline
Raterink.
Tel: O314-3MAs.

^-EH.T \T'TGIGERS
Assurantiën BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11
7OO1 GA DOETINCHEM

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

MOLENKAMPSPARK 2
7607 LE ALMELO

IEL. (0546) 82 15 15
FAX (0s46) 82.75 43
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Vader Vennik door zoon Arthur
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Het hoogste mannen-

team van Nefit Orion staat

wanneer dit artikel is

geschreven op de drempel

van de eredivisie.

Als het team zich heeft geplaatst

voor de SNS-league is het half

mei. En voor een goede voor-
bereiding op het nieuwe seizoen

is het dan al te laat. De meeste

spelers ziln dan al onder dak bij

een club. Daarom was en is Nefit
Orion al volop bezig met invulling
van het team en begeleiding

voorhet komende seizoen.

ln dat kader is Roel Vennik aan-

getrokken. De vader van Arthur,

die in het eerste speelt, is het

komende seizoen manager van

Nefit-Orion.

Vennik is de opvolger van

Hemmie ten Hoopen, die stopt
aan het einde van dit seizoen.

De link tussen Vennik en Nefit-
Orion was snel gelegd.

'Via Arthur ben ik in contact
gekomen met Nefit Orion', keek

de Eerbeekse manager terug.
'Nefit Orion was op zoek naar een

manager. lk heb een paar

gesprekken met de mensen van

Orion gevoerd. De verhalen klon-

ken goed. Op die basis ben ik er

in gestapt.'

Vennik zal de functie van

manager anders inkleden als Ten

Hoopen dat heeft gedaan.

Ten Hoopen zorgde voornamelijk

voor de organisatie rondom het
team. Vennik gaat zich ook met
andere zaken bezig houden.
'lk houd me bezig met de aanstel-

ling van trainers. Daarnaast zorg

ik ook voor de invulling van de

spelersg roep.'Nefit-Orion krilgt
dus een professionele manager.

Vennik is een man die de klappen

van de zweep kent.

Hif was zeven jaar in die rol actief

bij het mannenteam van

PZ-Dynamo uit Apeldoorn.
Daar speelde Arthur ook een aan-

tal jaren. Vennik stopte drie jaar

geleden bij PZ-Dynamo.

lnmiddels begon zijn bloed weer

te kriebelen.

Nefit Orion maakte daar dankbaar
gebruik van.

Borbqro de Bruin
Duvol Slothouwerstroot 89
7009 JT Doetinchem

Proktijk voor o.o.:
. Sport mossoge

. Hoofdpijn mossoge
. Topen / Bondageren

Voor meer informoïie kunï u terechï onder telefoonnummer:
03r4-34 04 35

13



Namen van nieuwkomers wil Vennik nog
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Vennik vergelijkt de situatie van

Nefit Orion met PZ-Dynamo toen

hij daar begon.

'Toen ik bij PZ-Dynamo kwam,

stond het team ook op het punt
om naar de eredivisie te promo-
veren. Op dat niveau hebben we

daarna prachtige resultaten

geboekt.'

Hetzelfde beeld heeft Vennik ook

bij Nefit Orion voor ogen. Als zal

het Doetinchemse team voorlopig
waarschijnlijk met een lagere klas-

sering dan Dynamo genoegen

moeten nemen.

'lk ben door Nefit Orion gevraagd

om het team een paar leuke jaren

in de eredivisle te laten draaien',
liet Vennik alle mogelijkheden

open. Dat zal dan met een andere

selectie moeten gebeuren dan de
bezetting op dit moment. Daar is

Vennik zich van bewust.

'Wij hebben een plaatje klaar lig-
gen voor de eerste divisie en voor
de eredivisie. De groep die er nu

staat is goed genoeg voor het

huidige niveau.'

Om hoger te reiken zal de spe-

lersgroep een kwaliteitsimpuls

nodig hebben. ln dat kader is het
jammer dat Jairo Hooi (naar PZ-

Dynamo) en Joram Maan (SSS)

vertrekken. Vennik twiffelt aan de
keuze van de volleyballers. 'Die
jongens zijn nog zo jong. Zij heb-
ben tijd om te rijpen. Die stap

hogerop kunnen ze altijd nog

maken. Je kunt echter pas achter-

af zeggen of ze de juiste keuze

hebben gemaakt.'

Vennik zal de komende tijd ook
keuzes moeten maken.

Dat betreft het aantrekken van

spelers, maar ook de aanvulling

van de begeleiding. De kans is

ook groot dat er een nieuwe trai-
ner bijkomt. 'Wij gaan als we in
de eredivisie komen vier tot viif
keer in de week trainen. Dan heb
je meer begeleiding nodig.'

Het is te hopen dat Vennik vol-
gend seizoen tijd genoeg heeft

om de werkzaamheden bij Nefit
Orion te vervullen. Vennik werkt
als buitendienstmedewerker en

maakt 60 uur in de week.

Dan blijft er weinig tijd over voor
andere dingen.

'Celukkig heb ik weinig slaap

nodig', klonk het geruststellend.

Wim Koppert
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Op de sectorraadsver-

gaderlng van 6 september

1999ïs gevraagd ofeen

inva!lende scheidsrechter, die

een wedstrijd overneemt van

een niet opgekomen regio-

scheidsrechter, kosten kan

declareren.

Dit is in eerste instantie met nee

beantwoord met de toezegging
dit nog eens te bekijken en er
daarna op terug te zullen komen.

Verkor&§ sclae§d

ct§M§e§§
Op de bi.jeenkomst naar aanlei-
ding van de scheidsrechtersen-

quëte op maandag 27 maarl

iongstleden, bleek dat men moei-
te heeft met de lengte van de op
dit moment gegeven Regio-1 cur-
sus voor met name de "eryaren"
volleyballers. Het aantal avonden
van zes zou een grote drempel
zijn voor deze potentiële groep
scheidsrechters, terwijl ze best

genegen ziln om met een zekere

regelmaat voor de vereniging een

aantal wedstrijden te leiden.

Wij hebben u toegezegd dat wij
daaromtrent met een voorstel

zouden komen. Met name het

Na intern beraad is het antwoord
nu positief

Het is namelijk in ieders belang
dat de geplande wedstrijden

zoveel mogelijk doorgang vinden.
Het voorkomt irritatie bij de

teams die onverrichter zake huis-

waarts moeten keren en extra
werk voor de competitieleiders en

de verenigingen. Maar niet min-
der belangrijk is, dat er een stuk
waardering komt van de vereni-
gingen en de regio richting deze

scheidsrechter.

Huidige regeling:
ledere regioscheidsrechter mag
f0,33 per kilometer declareren per

geleide wedstrijd met daarnaast
Í2, 50 als verblijfskosten.

Voorstel:
Met ingang van het seizoen

200012001 ontvangt de vereni-
ging per overgenomen wedstrijd
door bovengenoemde, invallen-
de, scheidsrechter een vergoeding
van f7,50, bestaande uit f2,50
verblijfskosten met een toeslag
van f5,00.

Toelichting:
Bij de scheidsrechterscontrole

wordt vastgesteld of de wedstrijd
is geleid door de aangewezen

scheidsrechter, een reguliere

mutatie of een ingevallen scheids-

rechter.

De werkgroep Arbitrage hoopt
dat u zich kunt vinden in de voor-
gestelde vergoeding.

begrip "eryaren volleyballer"

wordt vastgelegd. Wie komt er nu

wel of niet in aanmerking om
deze verkorte scheidsrechterscu r-

sus/ van twee theorieavonden, te

volgen.

Toelatingseisen tot de ver-
korte scheidsrechtersGursut
1. De cursist(e)dient minimaal

drie jaar wedstrijdervaring te heb-

ben in de, door de regio Oost

georganiseerde, senioren com-
petitie.

2. Een minimum leeftild van 20
jaar met de start van de cursus.

Na het niet goed gevolg doorlo-
pen van de cursus krijgt de cursist

de RS code (Regio code 5), en

kan hiermee bij gebleken

geschiktheid, net als met de
regio-1 cursus, promoveren tot
code R3.

Wil men vervolgens nog hoger
fluiten dan zal, net als bij de
regio-1 cursus de volledige Regio-

ll cursus gevolgd moeten worden.

Hopend u hiermee een passend

voorstel te hebben gedaan.

Uiteraard wordt ,n kan dit verder
besproken worden op de

Sectorraad van de sector

Competitie en Ondersteuning,
Opleiding & Ontwikkeling.
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Nefit Orion op

§ryx&wwffie§
Nefit Orion is op dit moment ook op het digitale netwerk te bewonderen.

Door de enorme inzet van Pim Keizer is er inmlddels voor \eflt Orion een site te bezichtigen op lnternet.

www.nefit-orion.com
Komt dat zien! Pim alvast bedankt voor 1e enorme inzet.

HEREN 1

kee&d*E§reW 9 f uni
wacht. Later zal er in het

Restaurant Groeskamp een

receptle zijn voor een ieder

die de spelers wil feliclteren.

Skopein/Wivoc 2 22-27 Nefit/Orion §
SenO'l
Favorita 5
ASV 1

22-26
Rivo-Rietmolen 1 21-20
Erix 80 1

VIOS-Beltrum 2
Avanti 3
Boemerang 3

SV Loil 1

22-15

Klasse:3e Klasse N Dames
21- 3 -2D the Phantoms l

20-27
20-26 P

18

Huevo'85 3

DES 1

vcv 2
Victoria 4
Nefit/Orion 1

Klasse:2e Klasse F Dames Revoc 1

Nefit/Orion 5 22-41 K Mevo 1

DVO 3 22-38 PD Bovo 3

Baderie/Dynamo 2 22-30 Boemerang 7

W Crol 1
1a )a Willems/Cemini 3 22-17

22-51 PD SkooeinrWiroc 2 20-26
22-47 Nefit/Orion 5 20-26
22-47 Access/BVC 3 20-25
22-40 Mevo I 20-25
22-39 W Crol 2 20- 9

22-31 Bovo 5 20' 9
)7J\ Baderie/Dvnamo 5 20- 8 PD

22-20 SVI Revoc 1 20- 7 D

22-20 BW
22-15 D Klasse:3e Klasse M Dames
22-3 D Dlol 22-42K

Skopein/Wivoc 4 22-37 PD

U bent van harte welkom op

deze receptie om 20.00 uur.

Tot ziens op 9 juni.

Smash'68 3 20-19
Wilskracht 2 20-11
Halley 6 20- 9
Labyellov5 19-8BW
Longa'59 7 20-8BW

Klasse:3e Klasse K Heren
Rívo-Rietmolen 1 18-32 K

Op 9 juni a.s. zal er een

huldiging ziin in het gemeen-

tehuis voor heren 1. Zii wor-

den daar om 16.OO uur ver-

22-61 K

22-50 PD

22-38
22-36
22-33
22-33
22-32
22-26 D

22-48 K

22-47 ?D
22-47

Socii I

SV Loil 2
ASV 2
Vollverijs 3Harambee 1

Dash 1

Klasse:3e Div. Heren Oost
AccesslBVC 1

SNS/Savico 1

Nefit/Orion 2

22-19 0W
22-2 D Skopein/Wivoc 4 18-16

DVO 4
Victoria 4 18-12
\eÍitrOrionó 18-11
Wevoc 5 18- 5

Klasse:4e Klasse I Heren

22-40
22-3s

22-27
22-26 BW
22-26 B\Al

22-16 D
22-7D

20-38
20-32
20-24
20-23
20-23
20-22
20-14

K

B
P

22-11 PD
22-9 D

Klasse:1e Klasse C Heren

Biigewerkte

Standen
Klasse:3e Div. Dames Oost
Set Up'65 2
Krekkers l

Set Up'65 2
Vrivo 1

Havoc 2
Time Out'75 1

Sans/Flash 1

Bovo 2

SNS/MTSH 1

Sparta 1

Schlichter Makela 1 22-47
SNS/Savico 1

Nefit/Orion 3

Nefit/Orion 2
Flevoll 1

Arke/Pollux 2

Boemerang 1

Twente select/AAs I 22-19 D

Schlichter Makela 1 22-46 Bovo 2

W Crol 1

VIOS-Beltrum 1

Vollverijs 2
Dash 1

Nefit/Orion l
Boemerang 1

KSV'I
Bovo 3

Tornado-Laren l
Marvo'76 1

NefitiOrion {

DVO 2
ASV 1

Klasse:2e Klasse F Heren
Skopein/Wivoc 3 2A-32

22-13 Revoc 4

22-36
,f ?,
/l-z/

22-14
22-10
22- 9 Ow DVO 5

22-8 D Nefit/OrionZ
22- 6 -2D SC Corssel 2

VIOS-Eefde 3

Dash 4

19-36 6 WSV 3

20-31 BW KSV 2

20-23
20-23
20-19

20-31 BW Overa 2 20-13
Willems/Cemini 4 20-12
Favorita 5 20-11
Tornado-Laren 3 20- 8

18-28 BW
18-28 BW
18-19
18-17

DVO'1 22-58 K



vijf vragen over het
Rally Point Systeem

De invoering van het Rally Poínt Sys-
teem heeft veel stof doen opwaaien
onder de volleyballers en dat is be-
grijpelijk. Het is nogal een grote ver-
andering in het karakter van het spel.

Waarom voert de NeVoBo
het Rally Point Systeem
toch in?

De invoering van het Rally Point Systeem
is een besluit van het FIVB-congres. Alle
vo lleybalbonden zijn vertegenwoordigd
tijdens zo'n congres en het is de enige
plaats waar spelregelwijzigingen kunnen
worden aangenomen. Alle bonden die
aangesloten zijn bij de FIVB zijn wel ver-
plicht de wijzigingen in de spelregels door
te voeren. En dat is ook wel weer begrij-
pelijk. Stelje voor dat elk land zijn eigen
volleybalregels toepast.

ls het al helemaal besloten?
Op de bondsraadsvergadering van
27 mei aanstaande valt formeel het

definitieve besluit. De sectorraad Compe-
titie, waarin alle regio's vertegenwoordigd
zijn, heeft echter op 1 1 maart de jaarver-
gadering gehad. Ook de invoering van het
Rally Point Systeem stond op de agenda.
Uiteindelijk is hier besloten de bondsraad
te adviseren het Rally Point Systeem met
ingang van het seizoen 2000-2001 in te
voeren in de reguliere competities, inclu-
sief de jeugdcompetities. ln de recreatie-
ve competities is men vrij om het RPS-
systeem al dan niet direct in te voeren.

Waar praten wij nu nog
over?
Het grootste bezwaar van onze

leden is dat de wedstrijden met dit pun-
tentellingsysteem zo afgelopen zijn. Door
een aanpassing van het aantal te spelen
sets kunnen de wedstrijden een gewenste
tijdsduur knjgen. Op verschillende plaat-
sen binnen de NeVoBo is hierover flink
gediscussieerd met als uitgangspunt dat
de volleyballer ook met het Rally Point
Systeem plezier in het volleybal houCt.
Bovendien is het gewenst dat in heel
Nederland dezelfde wedstrijdvorm wordt
gehanteerd. Het kan dus niet zo zijn dat
een 3" divisieteam in het noorden van het
land wedstrijden speelt in vier sets en een
3e divisieteam in het zuiden speelt om
'best of seven'.

Rolly Point Systeem
Het Rolly Point Systeem houdt in dot
iedere gespelde rolly een punï oplevert.
Het is dus niei meer zo, dot olleen het
serverende teom punten kon scoren.

Er wordt gespeeld tot 25 punten, woorbij
twee punten verschil moeten worden ge-
hoold. De vijfde szt goot ols vonouds tot
15 punten met een verschil von twee pun-
len.

Uit hoeveel sets gaat een
wedstrijd bestaan?
ln de sectorraad Competitie is
hierover uiteraard gesproken. Het

advies aan de bondsraad is om vanaf de
'l " divisie tot en met de drie hoogste re-
gioklassen altijd vier sets te spelen met
een beslissende vijfde set bij een stand
van 2-2. De drie hoogste regioklassen
bestaan uit de 3e divisie en de twee daar-
onder liggende klassen. Onder de drie
hoogste regioklassen zijn variaties moge-
lijk, bijvoorbeeld in aantal sets. De wed-
strijdvorm in de SNS.League verandert
niet en blijft 'the best of five'.

Verandert ook de puntenverdeling
bij winst en verlies?
Het systeem bÍijft zoals het was,
maar de verdeling is natuurlijk iets

anders. Kijk maar hieronder:

Maar nogmaals, pas op de
bondsraad van 27 mei val het
definitieve besluit.
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Toch een keer afscheid nemen van

Neflt Orisn

§
ffi&wffi

;'.l"- .,?t

Tijdens de laatste thuiswedstriid van de dames van Nefit Orion werd Theo Boekhorst door het bestuur ;n het zonnetje gezet.

Trainers komen, trainers gaan, de

vereniging blijft altijd langer

bestaan. Trainers binden zich niet
langdurig aan verenigingen en je

moet als vereniging ook zeker

niet afhankelijk zijn van een trai-
ner. Uitspraken die Theo

Boekhorst uit het hart gegrepen

zullen zijn, deze filosofie heeft hij

bij Nefit Orion altijd uitgedragen
in de dameslijn. Hij hield zich

echter zelf niet aan deze filosofie,

gedurende vele jaren bond hij

zich aan de Dameslijn van Nefit

Orion. Hij toonde zich een echte

verenigingsman en daar hebben

we veel plezier aan beleefd.

Vanaf 1 980 tot 1 986 verzorgde

Theo de training en coaching van

dames 2 bij Orion. ln de eerste

jaren een jeugdig team en later

het team dat op het nivo van de

3e divisie B speelde. Mogelijk-
heden om hogere ambities bij

Lou Fokkinga bedankt namens de dameslifn Theo Boekhorst. voor jarenlange inzet .
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Afscheid

onze vereniging te realiseren

waren er toen voor Theo niet. Dat
was voor Theo de legitieme reden
om zijn geluk te beproeven biy

EAW waar hiJ trainer/coach werd
van het eerste damesteam. Na

twee jaar ervaring als eerste trai-
ner te hebben opgedaan bij de
Dames van EAW, maakte Theo de
overstap naar de eredivisie Heren

en wel bil SSS Barneveld. De

ervaringen en beproevingen al-

daar zullen er ongetwijfeld toe
geleid hebben dat Theo Boekhorst

opnieuw koos voor Nefit Orion.
Met ingang van het seizoen

199011991 begon Theo bij dames

2, een ervaren team met iets

oudere speelsters waarvan er in
dat seizoen dan ook vijf zwanger

raakten. Het jaar daarop werd
Theo trainer/coach van damesl
en bleef vervolgens aaneengeslo-
ten tot en met dit seizoen in soms

de ene en dan weer een andere
rol verbonden met dames l.
Daarnaast was Theo zeer actief en

betrokken bij de ontwikkeling van

de dameslijn van Nefit Orion in

het geheel. De opzet van de pres-

tatielijn dames en jeugd, het trai-
nersoverleg en de reguliere bij-
eenkomsten van de betrokkenen
in de prestatielijn zijn initiatieven
van zijn hand. Hiermee heeft
Theo de dameslijn vergaand
geprofessionaliseerd en steeds

aantrekkelijk gehouden voor een
ieder om er in te spelen, trainen
of te managen. Theo heeft gedu-

rende vele jaren blijk gegeven van
het feit een echte verenigingsman

te zijn. Een eigenschap die niet
vaak voorkomt bij gedreven en

gemotiveerde trainers. Maar zo
zie je maar dat de uitzondering
(Theo Boekhorts dus) ook hierin
weer de regel bevestigd.

Theo, we zijn erg blij dat je al die

laren je enthousiasme en inzet
hebt gedeeld met ons. We zeg-
gen je daarvoor nogmaals harte-
lijk dank en wensen je veel succes

bij het oppakken van de ongetwij-
feld grote leegte die ontstaat, als

je niet meer zo actief bij de vol-
leybalsport betrokken bent.

Louw Fokkingo & petra Wettink

ffie laats&e sa§,§ssesast verlaat &ofu

Orion
Tijdens de laatste wedstrijd nam
de saunaclub op gepaste wijze
afscheid van Theo Boekhorst.

ln de sporthal hing een overzicht
van heel wat jaren Orion verleden
van deze giga volleybaltrainer.

Naast trainer bij het eerste dames
team deed hij achter de schermen
veel werk om de dameslijn beter
te laten functioneren.

Trainers overleg, ouderavonden

etc. etc. allemaal initiatieven die
als doel hadden een betere bege-
leiding en organisatie binnen de
dameslijn. Theo ze weten nu al

dat ze je zullen missen!

. ;;-
§f?

m
ït

Door het saunagroepje werd rheo extra in het zonnetje gezet, en arvast wat gehorpen
bij het beruchte ZWARTE CAf?????Petro Wdlink
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fe bent ouder van kin-

deren die volleybal wel leuk

vinden en dan!

lk ga natuurlijk kijken hoe ze het

doen en hoor hoe ze het beleven.

Dan kom ik er achter dat zo'n
groepje kinderen het leuk vinden

om een balletje over het net te
werken maar dat er nauwelijks

iemand is die met dat groepye

meegaat om te rijden of aan te

moedigen.

Als je dan één keer rijdt, kom 1e

erachter dat bij dat rijden ook

hoort dat je ze helpt en begeleid.

lk vind het leuk want de kinderen

zijn enthousiast dus de volgende
keer bent je weer van de partij en

geniet van het plezier dat mijn en

andermans kinderen vinden in dit
spelletje. Zo gaat dit dan een paar
jaar door. Het ploegje wordt gro-
ter en gaan van 2 tegen 2 naar 4

tegen 4. Je gaat maar weer mee.

Zo leer ik dus dat ik eigenlijk niet

de papa van mijn kind ben maar

coach van het team. Nou zegt
het woord coach nog niks maar ik

denk dat ik het goed doe. Dan

komt in miln geval het volgende
kind in het volleybal beeld. De

oudste gaat spelen in een team

waar een coach is, dus ga ik mee

om aan te moedigen. De oudste

vind zijn draai in een gezellig

team en presteren redelijk goed.

Hebben plezier en dat is voor mij

als ouder toch zeer belangrilk. De

longste meldt dat ze een wed-
strijd hebben in Wehl. lk ga kijken

maar er is al gebeld of ik wil rij-

den en dan begint het verhaal

weer van voren af aan. Ook nu

geniet ik met volle teugen en

zeker ook veel bewuster want je

weet wat er gaat komen. Ze spe-

len 2 tegen 2 en dan 4 tegen 4
en zo is het voor de tweede keer

begonnen. lk ga mee met de

fongste om hem en zijn team te
helpen en als het kan ga je ook
naar de oudste om die aan te

moedigen. De oudste gaat dan

niet meer zo lekker in zijn team.

Er is niet veel organisatie en het

principe van vrijheid blijheid geldt
En zo heb 1e geen team meer. Dit
team is namelijk af hankelijk van

mensen die ze op het laatste

moment nog kunnen strikken. De

oudste wordt benadert door oud

Orionners die in een ander clubje

spelen om daar te gaan spelen .

Hij heeft er lang over nagedacht

maar uiteindelijk hebben wij hem

ervan kunnen overtuigen dat je

met plezier moet spelen. En bij

het team van Orion is absoluut
geen plezier meer. Zijn keus is

toen gevallen op dat andere team

en hij speelt de sterren van de

hemel en heeft enorm veel plezier

en dit maakt mij weer erg blil. De

jongste speelt nog steeds voor
Orion dus maakt u geen zorgen.

Nu kom ik dus op een twee-

sprong.

lk ben ouder van een jongen die

vol plezier heel goed staat te bal-

len bij een andere vereniging dan

Orion. Ook ben ik ouder van een
jongen die speelt bij Orion in een

talentvol team. Om nu de omme-
zwaai te maken van ouder die

wat doet, naar coach van een

Orion team is niet makkelijk.

De fout die Orion maakt (volgens

mij) is dat ze veel te weinig con-

tact en begeleiding bieden aan

team en mensen die daarbij

horen. Mensen zoals ik. Van de

club horen ze of zien ze heel wei-
nig. Weinig is een groot woord
want als het verkeerd gaat weten

ze wel waar je woont en als er

een feest of receptie is weten ze

dat ook. Als je nu denkt dat ik een

zwartgallig type ben dan zit je

toch verkeerd. ln de eerste plaats

is van belang dat mijn kinderen

het naar hun zin hebben. lk ben

al jarenlang coach van een Orion
team ook al weet de club niet wie

ik ben. Ze hebben mij nog nooit
gezegd wat er in het team moet
gebeuren of hoe je daar dan mee

om moet gaan. Er is mi.j nooit
verteld hoe de spelregels van het

spel zijn of hoe de regels van de

club ziln. Zo ben je dus van ouder
die wat doet veranderd in een

coach. Nou maakt het mij ook
niks uit hoe ik de contributie van

mijn kinderen betaal of hoe ze mij

noemen binnen de club. lk vind
het alleen jammer dat van niets

wetende coaches of enthousiaste

ouders die voor een team komen

te staan er geen enkele vorm van

begeleiding is. Hiervoor verliest

de club volgens mi1 veel talent en

veel enthousiasme van ouders en

zogenaamde coaches.

lk vind dit jammer voor de club
want er is zoveel meer uit te
halen naar de toekomst toe.

Maar nu merkt u al dat ik praat

als 'n zogenaamde coach en dit
zegt dus alles over het proces van

hoe je als ouder veranderd in een

coach.

T.K.
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Terugblik door

W&ffireffi Wffi§efu&&§sw
De eerste periode ging

moeizaam, we verloren zo

goed als alles.

Daarom zijn we na de eerste
periode ook gedegradeerd. De

tweede periode was compleet het
omgekeerde, deze periode won_
nen we zo goed ais alles.

We begonnen met de volgende
selectie: Mareille, Carlijn, Anneke,
lnge, Marleen, \t1arga, Suzanne
en Tamara.

We hadden dit laar voor de eerste
keer geleerd hoe je moest pene_

treren, \,vaarmee sommigen iets

meer moeite hadden dan andere.
De tweede periode haakten
Tamara en Suzanne af, we had_

den toen nog net genoeq speel_

sters soms moesten we ook I of 2
meisjes lenen. Celukkig kwamen
toen I se en Marlies, een grote
aanwinst voor het team.
De 2e periode wonnen we bijna
alles, ,,ve waren dan wel gedegra_
deerd, maar rk voncl dat we (over
het algemeen) aardig goed speel-
de. Aan het ernde van de derde
perloCe zijn r,ve dan ook kam_
pioen qe,,vorden. Dat was wel
mooi, ,.ve kregen bloemen en een
plakkaar. \'rre ,,verden op de een
na laarsre rvedstrijd kampioen bij
de laatste rvedstrijd had onze
geweldige toegewijde coach voor
elke speeister een parfum f lesje
gekocht. Als afsluiting van het jaar
gaan we nog uit eten met het
team, trainer: Maarten Brinkman,
en coach Diny Velthausz. We

gaan bij Pibia een pizzeria eten.

Volgend jaar hopen we natuurlijk ook weer kampioen te worden. Nou in
ieder geval op een net zo of een nog gezelliger jaar.

Margo Velthausz
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Van los zand Jlaar...

§Y§&§§&w# Mw&www
Samenvatting van het

we! en wee van een seizoen

jongens 81. Het team bestaat

uit:

De eerste helft van het seizoen

was het weer even de kat uit de

boom kijken maar het begin was

er. ln het veld was het echter los

zand. ledereen dacht dat hij de
ster van de club is. Onderling
werd bepaald wie er wel en niet
mag spelen. Er schijnt getraind te

zijn op een systeem maar nie-

mand weet welk systeem.

Niemand weet waar hij moet
staan en wat hij moet doen. En zo

begonnen we aan de competitie.

De eerste wedstrijd werd dan ook
glansrijk verloren. Bij de daarop
volgende wedstrijden ging het al

wat beter en in de verte leek het
al op volleybal. Bij de 4e wedstrijd
kwam er een keerpunt. De spelers

werden weer arrogant en niet
gemotiveerd. Wilden niet meer
voor elkaar werken en gaven de
ander de schuld. Dit duurde een
paar wedstrijden en toen kwam er
weer een kleine opleving.

Door het niet op komen dagen
(zonder afmelden) van een paar

sterren ging het in ene weer beter
en pakten we weer punten door
te speien met zogenaamd minder
tal€nt maar met meer inzicht
speelden rve de laatste 2 wedstrij-
den geiijk. En tot onze verbazing
blijkt aan het eind van de eerste

helft van het seizoen dat we op
een of andere zeer duistere reden

zijn gepromoveerd naar de kam-
pioensklasse. Als we dan na een
kleine pauze aan onze kampioens-
klasse gaan beginnen blijkt dat er
bijna alleen maar tegenstanders
zijn die verweg wonen en erg
goed zijn.

Als coach maak ik mij het voor-
nemen om van dit zooitje los

zand een team te maken en alle

zogenaamde problemen over
boord te gooien. Van voren af

aan te beginnen met heel spimel

spel: gewoon doordraaien en de
midvoor zorgt voor een goeie

setup. Voor elkaar werken, een

team vormen en sfeer maken zijn

daarbij de belangrijkste elemen-
te n.

Ondanks dit goede voornemen
gaan de eerste wedstrijden met
grote verschillen verloren. Na ver-
loop van een paar wedstrijden
gaat het steeds beter. Langzaam

gaan we spelen als een team, er
komt meer sfeer in de ploeg de

beleving wordt groter en de

cijfers waarmee we verliezen

worden al kleiner. Hoe meer we
gaan spelen als team zie je dat
plezier in het spel ook groter
wordt en dit komt ons alleen

maar ten goede. De tegenstan-
ders krijgen steeds meer moeite
om van ons te winnen. De laatste
paar wedstrijden kon zelf geen

tegenstander meer van ons win-
nen (we speelden 2x gelijk).

De eer is gered we hebben ons

zeer goed hersteld van een slecht
begin. Het lullige van het eind
van het seizoen was dat wij voÍ-
gens het wedstrijdschema op

01-04-00 onze laatste wedstrijd
hadden gespeeld. Tot onze grote
verbazing belden ze twee weken
later op zaterdag morgen om
,I0.00 

uur op om te vragen waar
ons team bleef want de tegen-
stander was al in Rozengaarde

aan het inspelen. je kunt wel
nagaan dat je binnen een halfuur
het team wat van niks weet niet
bij elkaar kunt krijgen. Dus werd
de laatste wedstrijd reglementair
verloren. Dit was voor ons denk ik

een wedstrijd die we hadden kun-
nen winnen gezien de enorme
vooruitgang die we geboekt heb-
ben. Maar ja het zij zo.

Voor het nieuwe seizoen heb ik
als coach grote verwachtingen
van dit team als ze bij elkaar blij-
ven tenminste. Als de meeste jon-
gens in dit team mogen blijven
spelen dan wil ik als coach nog
graag een seizoen met ze verder,
want er zit nog veel meer in dit
team wat we er samen uit kunnen
halen.

Zo kom ik tot de conclusie dat

fongens B1 is gegroeid van los

zand tot massief beton aan het
einde van de competitie.
Ondanks alles een groot compli-
ment van mij voor het team

Cooch T. Knipping

PS 1. Bij deze wil ik ook de ouders van de spe-

Íers bedanken want het wassen en rijden van

het team is weer goed veriopen. 2.De belang-

stelling vanLrit de club voor de iongenstedm

va t mij een beetje tegen er is geen contact,

(tot er iets verkeerd gaat).
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Afscheid n€rmen bii

Dames 1
Om verschillende redenen nemen maar liefst vijf dames uit ons

eerste damesteam afscheid van Nefit Orion. ln plaats van de
gebruikeliike profielen legde de redactie de dames de volgen-
de vragen voor.
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. Hoe lang speelde je voor Orion en onder welke trainers ?

. Wat waren je hoogtepunten, dieptepunten ?

. Waarom ga 1e bij Orion weg en wat zijn je toekomstplannen ?

Hieronder volgen hun reacties:

Marlies Koenders:
. Biina vier seizoenen onder

o.a. Eric Robbers, Theo

Boekhorst en vervolgens het

duo Karel en Theo om biy Nefit
Orion af te bouwen.

Snel volgde promotie en toch
bleeÍ Nefit Orion voor mij een

combinatie van gezelligheid en

niveau.

o Hoogtepunt was natuurlijk de promotie naar de eerste divisie met
daaraan vooraf de geweldige wedstrijd tegen Alterno, waardoor wij
kampioen werden. Ook tegen Weert(beker) sprak Orion een hartig
woordje mee.

' lk vind het tijd om na een lange volleybalcarrière eens wat anders te
gaan doen. ln ieder geval speel ik niet op een lager niveau en twee
keer per week rennen en vliegen voor het volleybal is voorbij.

Susan Rexwinkel
. Een ]aar Theo Boekhorst en Karel Mollevanger, een goede combinatie

zo sarnen. Een gezellig team, weinig gezeur onderling, maar drie keer
per week irainen - naast mijn werk_ viel me al snel tegen.

r Hoogtepunt is de bekerwinst in de kwartfinale tegen eredivisionist
lmpact Sneek. Dieptepunt : de uitschakeling in de volgende ronde
tegen Setash.

o lk stop omdat ik (voorropig) een beetje volleybal-moe ben. rk heb het
even gehad. Nu heb ik tijd voor cursussen bij de Cruitpoort b.v.
tekenen, edelsmeden e.d.. rk kom vorgend seizoen besrist nog eens
langs.

..:, ,,
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Marjo Giesen
. lk heb drie seizoenen met veel

plezier gespeeld onder het

beroemde edoch beruchte

technische duo Theo B. en

Karel M., samen met leuke

teamgenoten. Daarbij wil ik de

managers Theetje en Rianne

niet vergeten.

Het hoogtepunt was binnen te
komen biy een vereniging en

meteen kampioen te worden.
Dieptepunt : ????? .......Ceen.
Volleybal is niet meer met mijn
werk te combineren. Omhet
week-end moet ik werken en

als ik er voor ga dan is dat voor
de volle 100 o/o.

Volgend seizoen volleybal ik

niet meer. Wat daarna komt
zien we dan wel weer.
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Wie nemen er zoal afscheid bii

Dames 1
lngrid Papen
o Twee seizoenen in een prettige

sfeer onder Theo en Karel

. Hoogtepunt: een leuk team,

behoorlijk veel speeltijd en de

moppen van Karel.

Dieptepunt: de ongezellige

kantine in de sporthal.
r De motivatie ontbreekt om op

hoog niveau te blijven spelen.

Nathalie Reulink
r Twee seizoenen onder Karel M. en Theo B. (volgorde is willekeurig)

heb ik het bij Nefit Orion hartstikke naar mijn zin gehad en nog veel

geleerd ook! (in een gezellige sfeer). Door veel speeltijd heb ik mij

goed ontwikkeld.
r Hoogtepunt: veel speeltijd en de ritjes bij Karel in de auto van en naar

de training.( twee seizoenen mi.in particulier chauffeur)

Dieptepunt:geen (blessurevrij gebleven)
. Volgend seizoen wil ik naar een vereniging in de SNS-league

(eredivisie)

(lnmiddels is bekend dat Nathalie naar Longa '59 gaatwaar ze samen

gaat spelen met Brechtje Wiggers)

Dat komt ook door de vele

trainingstijd en de verre uitwed-
strijden. lk keer waarschijnlijk

terug naar Longa '59 om daar in

het tweede team te spelen.
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