
-*_-t

li', 
f , Ijl*

t',i
:-.,_1..

f'
1

I

t"
1

',1 .,..

f*
I
i
(-
\

r,
"í

b



Orion Expre§
OFFICIEET CTUBORGAAN VAN DE VOIIEYBAIVERENIGING ORION TE DOETINCHEM

fuu zooo-NUMMER 8

Adres
Volleybalvereniging Orion
Postbus 492, 7000 AL DOETINCHEM

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Koos Kuiper

Se<retaris
Wim Boonekamp 031 6 - 24 77 59

e-mail wim.boonekamp@worldonline.nl

Herenlijn
Ceorge de jong 0314 - 32 54 53

Dameslijn
Lou Fokkinga

f eugdtijn
Henk Bazen

Van de voorzitter
Voorwoo rd / Gevr aagd trainer
City Beach Simonsplein

Heren'l Kampioen/Pim Raterink
Bedrijfsvolleybal

loop Knoop/Nieuwe dames

Heren 3
Heren 1 Eredivisie en NU??

Volleybierteam
MIX team bliift winnen
Medewerkers Nefit-Orion bedankt
Huldiging Heren 1

Receptie Heren 1

RION EX
leverdatum

j inleverdata voor het seizoen 1999 12000

Kopil kan op floppy worden ingeleverd bi1 Jacques Verhagen,

of per e-mail nimax@tebenet.nl (J. \terhagen)

0314 - 34 03 39

0314 - 34 50 75

0314 - 32 59 82

Recreanten€om m i ss ie
lvlarijke lvlenzo 0314 - 32 61 84

Kontaktpersonen
PR-<ommissie
René Wiggers 0314 - 33 22 92

Advertentie-acq uisitie
lan Bosma 0314 - 32 68 BB

Scheidsrechtercoordinatie
Ab Been 0314 - 33 48 32

Ledenad m inistratie
Rob Vermeulen 0314 - 36 19 01

Redactie
Eindredactie
lacques Verhagen 0314- - 16 40 29

Bezorgers
wiik 1

Liset Jansen, Holterweg 30

wiik 2
Marleen Hesseling, v. Lennepstr. 14

Yvonne Mos, Verdilaan 43

wiik 3

Sander en Niek Hugen,
\Villem Dreeslaan 57
\\'illem Hettinga, Willem Dreeslaan 45

wiik 4/s
Peter Knipping, Acacialaan 200

wiik 6
!laavke Zoethout, Perzikbloesem 2l
Vlar oes \\ esselink, Alsemveld 20

wiik 6/7
Ab Been, P atlenburgslraat 21 4

wiik 8/9
lnge Buiting, Koningstraat 8
wijk e
Marieke Ve thorst, J.C. Heuthorststr. 28

Lotte Nolte, Duval Slothouwerstraat 94

Colofon
Uitgave:
Redactie:

I nternet

Vormgeving:

Druk:

Volleybalvereniging Netrt Orion

lacques Verhagen

wunrv.nefitorion.com

Petra Wellink
WEDEO

NE
ko

17110

Verschijn-datum

nhoud o.a.:

NEFIT Orion
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Voor u ligt de laatste

editie van de Orion Expres

van dit seizoen. We blikken

terug op een enerverend en

succesvol seizoen.

Nefit Orion staat weer goed op

de (volleybal)kaart en met enige

spanning zien we uit naar de

resultaten die mogelijk in het

nieuwe seizoen kunnen worden

bereikt Craag wil ik complimen-

ten maken voor de bijdrage van

Jacques Verhagen, Rene Wiggers

en Jan Bosma voor de mooie kwa-

liteit aan de vorige feestelijke edi-

tie van de Expres, met daarin

prachtige foto-collages van de

kampioenswedstrild van Heren 
.l 

.

Heren 1 is deftig ontvangen op

het gemeentehuis om daar te

worden gehuldigd door het

gemeentebestuur. Ook hierdoor

krijgen we weer positieve PR, die

goed is voor de gehele vereni-

ging. Uit de woorden van de

algemeen directeur van onze

hoofdsponsor Nefit maak ik op

dat wii ook in diens persoon

iemand hebben leren kennen die

onze vereniging een warm (spon-

sor)hart toedraagt.

Na de ontvangst op het stadhuis

vond 's avonds een gezellige

recept'e plaats. De stemming
klam er goed in toen Karel

Mollevanger in zijn rol als

Entertrainer het ene lledye na het

andere ten gehore bracht. Een

film over de successen tegen

Sliedrecht bracht alle emoties

weer boven. Kortom een geslaagd

feestje voor de heren!

Sponsoring
Een groepje enthousiastelingen in

en buiten het bestuur is druk

bezig met het benaderen van

bestaande en nieuwe sponsoren

om de ambities voor het komen-

de jaar ook in financieel opzicht

mogelijk te maken. De eerste suc-

cessen zijn al genoteerd! Dit alles

zonder dat de normale vereni-

gingsbegroting daaronder te lij-

den krijgt. De gemeente heeft

positief gereageerd op ons ver-

zoek om plannen te ontwikkelen

voor een verbetering van de

accommodatie in Rozengaarde

voor topsportdoeleinden.

Dit blilkt uit de financiële midde-

len hiervoor die in de begroting
van de gemeente voor het

komende jaar zijn opgenomen.

Penningmeester weer
actief!
Onlangs meldden wij u dat jan

Kroon zijn activiteiten als pen-

ningmeester moest beëindigen.

Na een gesprek daarover is

onlangs gebleken dat ziyn

gezondheidstoestand hem thans

weer in staat om zi.in functie als

penningmeester weer op te pak-

ken. De specialistische financiële

adminístratíe zal verzorgd worden

door het accountants- en belas-

tingadviesbureau Tappen Linden-

schot, waarover we binnenkort
nadere details bekend zullen

maken. Deze dienstverlening zal

plaats vinden op basis van een

sponsorcontract, waar we erg blij

mee zijn uiteraard.

Vrijwilligers
Craag wil ik deze bijdrage beëin-

digen met veel dank uit te spre-

ken aan alle vrilwilligers die voort-

durend in touw ziln om de

vereniging in allerlei opzichten

draaiende te houden. Zonder hen

waren we nergens. 1 man wil ik
daarbiy met name noemen en dat

is toch onze secretaris de heer

Wim Boonekamp. Meer dan een

dagtaak besteed deze man aan

onze vereniging. Wim wees maar

blif met de komende, wat rustiger

weken, waarin jij en je vrouw

mogelijk wat aandacht kunnen

geven aan andere zaken dan vol-

leybal. De nieuwe wethouder

sportzaken mevr. Anne van Kuil

wens ik van harte beterschap en

graag tot ziens in een verbeterde

sporthal. Nogmaals wens ik ieder-

een een fijne vakantie.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper



Voorwoord
En dit is dan de laatste

Orion Expres van dit seizoen.

Een glorieus en historisch sei-

zoen dankzij promotie van

het eerste team. Nefit Orion

behoort weer tot de tien

beste clubs van het land.

Toch staan nog altild veel leden

kritisch t.o.v. dit feit. En daarom

heeft het management van Heren

1 graag het aanbod aangenomen

om in dit laatste nummer uit te
leggen wat dit kan en zal beteke-

nen voor de hele vereniging. En

na het lezen hoop ik dat bij alle

criticasters weer wat argwaan

weggenomen is. Lees het in ieder

geval want er zit nogal wat tijd in

het hele stuk en na het gelezen te

hebben is de kennis omtrent de

eigen club ook weer een stuk gro-

ter. De vertrekkende coach Pim

Raterink neemt de kampioensse-

lectie nog een keer door. En als u

denkt wat moet dat worden met

het eerste team. Ze zijn al een

maand in training geweest in de

maand juni. Twee maal per week.

Dus de basis is al gelegd.

Overigens begint het team zwaar

in de SNS*league. Met twee uit-
wedstrijden op rij. Eerst in

Rotterdam en daarna Capelle. Het

competitieschema is te lezen op

de internetsite van Nefit Orion,

adres zie colofon. Verder wil ik

hier het dringende beroep doen

op alle leden om ook de internet-

site van Nefit Orion leuk en

lezenswaardig te maken. Pim

Keizer heeft de site opgezet en wil
graag informatie van alle teams

ontvangen. Hij zorgt dat iedereen

waar ook ter wereld dit kan lezen.

Vooral de jeugdteams moeten

hem overvoeren van informatie.

Want zo kan je toch maar mooi je

vrienden op school en familie

laten weten wat de prestaties.

Foto's en dergelijk zijn dan ook

van harte welkom. Het e-mail

adres van Pim Keizer is

keikui@tebenet.nl. Deze uitnodi-
ging geldt uiteraard ook voor de

sen iorenteams.

Tenslotte iedereen een prettige

vakantie toegewenst en de eerste

Orion Expres na de zomervakantie

zal medio september weer bij u in

de bus liggen.

lacques Verhogen
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DE DAMES RECREANTEN

VAN DE DINSDAG AVOND

ZOEKEN MET INGANG VAN

HET NIEUWE SEIZOEN

EEN TRAINER/STER.

\Vij zijn een groep van vilftien

dames die op dinsdag avond van

half 8 tot 9 uur in het zaaltje aan

de Lohranlaan onze trainings-

avond hebben.

Voor enkele ls het moeilijk deze

tijd aan te l-ouoen, maar ziln we

eenmaal binnen en hebben we

ons iets warm gelopen dan willen

we graag een goede (harde) trai-

ning hebben, zodat we het er

behoorlijk warm van kriygen.

Ook enkele oefeningen willen we

graag doen. Tot slot van de

avond spelen we nog 1 a 2 setjes

volleybal en dan gaan wil moe en

voldaan naar huis.

Ons profiel van een trainer ster is

dan ook, iemand die dit graag

met ons wil doen. Die het aan-

durÍt om voor een groep dames

te staan in de leeftijd van 18 tot
60 jaar, die onze motivatie om te
winnen kan ondersteunen en ons

spelplezier kan vergroten.

Heb je belangstelling of

denk je; dit zoek ik,

kom dan gerust een keer

kijken op dinsdagavond in

de Lohmanlaan.

Of bel M. Menzo,

tel. 0314-326184.
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Nefit Orion verzorgt diverse demonstraties en voor de jeugd is er een clinic.
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TOP TOERNOOI DAMES/HEREN
Diverse Top-teams uit de regio spelen 3 tegen 3 beachvolleybal.
Het streven is om 8 dames en 8 herenteams te laten spelen om

het kampioenschap van Doetinchem. Speelsters van Longa,
Orion en Arke-Pollux hebben al toegezegd om te komen spelen.
ldem dito zullen 8 heren teams strijden om City Beach bokaal.

De winnaressen van vorig jaar Ingrid Papen, Marlies Koenders en
Audrey Boschker zullen dit jaar onder een sponsornaam hun titel

verdedigen. Inschrijfgeld voor de topteams bedraagt FL. 3O,- per team.
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Bedriffsvolleybal
Hierbij bedankt de

nieuwe B.V.T. commissie de

mensen die de afgelopen 1O

jaar de toernooien hebben

gedraaid voor hun inzet.

Vooral Jan Bosman die ons gehol-
pen heeft met ons eerste toer-

nooi. Het eerste bedrijfsvolleybal-

toernooi in 2000 heeft helaas een

minimum aantal teams opgele-

verd, dit vooral bij de heren en

mixed beginners. Van deze laatste

twee waren er van ieder slechts 8

teams aanwezig. Het Slingeland

ziekenhuis moest bij de mixed

beginners afzeggen door omstan-

digheden. ln deze poule hebben

wil geen kruisfinales gespeeld

maar elk team tegen elkaar laten

uitkomen zodat de afzegging

voor niemand gevolgen had,

iedereen kwam maximaal aan het

spelen toe.

De uitslag 56e mixed beginners

van 'l 6 mei jl. ziet er als volgt
uit: Computer centrum

(wisselbeker)

WIK 2

Cym. Vereniging Ypsilon

WIK-I

Kendrion Vulcanus

Auto palace

't Proathuus

De uitslag 56e heren toernooi

16 mei 2000:

Huevo'85
Wouter Kolk

KAB accountants

VHW (Voorheen

Vredestein Volleybal)

Blauw-wit

De Roskam

Orion veteranen

Kendrion Vulcanus

Wouter Kolk en KAB deelden de

tweede plaats maar in punten

was Wouter Kolk veruit beter.

Huevo '85 heeft de wisselbeker

voor de derde keer in hun bezit
gekregen en mogen deze nu hou-

den.

Het toernooi voor gevorderden

was op 25-05-2000. Er waren 14

teams aanwezig (twee afzeggin-

gen t.w. M.C.P. en Peters trans-

port)Er werd een normaal pro-

gramma (met kruis finales)

gespeeld.

De uitslag van het 56e mixed

gevorderden toernooi:

] V.H.V.V.

2 K.A.B.2

3 Dr. Jenny

4 Orion 2

5 Huevo '85

6 De Roskam

7 Wedeo

8 Recr. Keijenborg

9 Orion recreanten

I0 K.A.B. 1

1l Demri

12 Stapelbroek en .lansen

I3 Hameland van

Nispenhof
-l4. 

Mervo products

Bij de mixed gevorderden gaat de

wisselbeker naar V.H.V.V. ('l e

maal)

We hopen dat bij de komende

toernooien het aantal teams weer

zal toenemen. Nu al hebben een

aantal nieuwe teams toegezegd te
komen, wie weet...

Het 57e Heren toernooi word in

september gehouden, het mixed

beginners en gevorderden in
december 2000.

Tenslotte willen wii iedereen

bedanken die zich hebben inge-

zet en zich beschikbaar hebben

gesteld om de toernooien te laten

slagen vanaf deze plek bedanken.

Zonder hen geen toernooien.

De B.V.T. commissie

Mortin de Wolde/Hons Albers/

Frits van Florestein

4\
BH.I \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

TEL. (0546) 82 1s 15
FAX (0s46) 82_75 43

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED I

HYPOTHEKEN I

ASSURANTIËN
PENSIOENEN T

FINANCIERINGEN I
BANCAIRE ZAKEN I
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Ondanks, of misschien wel dank-

zij, vele klachten van enkele lezers

heeft de redactie van de Orion
Expres toch maar besloten om de
heer jOOp KnOOp, een riooljour-
nalist van het onzuiverste water,

te vragen alweer een stukje te

schrijven over het dames I team
van Nefit Orion. lOOp KnOOp

schreef in zijn vorige, ook al niet
te fris riekende, bijdrage dat hil

graag een diepte interview wilde
plaatsen met Snakie Nathalie

ReulinK. Nu zal joop het comple-
te dames I team trachten te

belichten met zijn sterk gekleurde

glazen. Ceheel op zijn eigen

bevooroordeelde wijze zal de heer

KnOOp alle dames I meiden de

revue laten passeren. Uiteraard

leest u ook dit keer het brouwsel

van JOOp KnOOp voor eigen risi-

co.

De redactie

Wie schetst mijn niet geringe ver-

bazing (Ja wie??) toen ik mocht
vernemen van de redactie dat zij

gaarne zagen dat ik een stukje

zou schrijven over de komende en

gaande speelsters van jullie Top

team. Een geweldige eer natuur-
lijk en tevens een bevestiging dat
de vorige Kijkjes in de keuken van

dames 1 gewaardeerd worden
door jullie, beste lezers en lezeres-

sen . Mijn ijdelheid (en niet alleen

dat) was zeer gestreeld.De laatste

maand is er volgens mijn door-
gaans zeer onbetrouwbare bron-
nen veel veranderd in de boezem
(wat een woordspeling!) van

Dames 'l . Zo mocht ik, na een

geheim gesprekje met N.R. verne-

men dat zij de vereniging gaat

verlaten en haar geluk gaat

beproeven bij Longa uit
Lichtenvoorde. Karel zal haar

zeker missen en zij hem ook hoor-
de ik van haar nu ex-trainer Theo
Boekweit. Uw schrijver dezes

werd bijna horendol toen hij al de
namen hoorde die Wel of Niet bil

dames 1 gingen of blijven spelen.

Uw JOOp zag tiidens enkele rrai-
ningen diverse 'vogels' een balle-

tje meemeppen. Kritisch gevolgd
door de heer Theo Boekenplank

en ene Karel Moddergooier.

Op mijn prangende vraag wie er

nu eigenlijk zouden blijven hul-

den beide heren zich in een irri-

tant stilzwilgen. Hun blikken rich-
ting de uiterst charmante

vrouwen verraadden echter meer
dan genoeg. Zo zag ik ene

Mirjam Boel. Als een pitboel beet
die blonde schone zich vast in de

bal. Dit had wel tot gevolg dat de
bal tijdens het serveren de net-

rand slechts zelden passeerde.

De minstens 'l meter 98 lange,

blonde midaanvalster blijft , zo

vernam ik van ene Teun de Beun,

die haar vriendje zei te zijn. Al

weet je het in het huidige volley-

balwereldje nooit helemaal zeker.

Voorts zag mijn spiedend oog

twee bijzonder hardmeppende
jonge dames de ballen tegen de

planken vloer ranselen. Ene Marrit
Dijkvaneenvrouw of zoiets en

Marieke Wilder. lk zag er wel wat
in en mijn bescheiden advies aan

Marinus en Karel: "Direct in aten

pakken en opnemen in de selec-

tiel"

Uw JOOp KnOOp zag nog meer

speelsters ronddarteien. Ene

Marleen Duursport. Dat schone

meiske uut Zeihem schilnt inmid-

dels een ware ridder te hebben

veroverd. Hij heet Cuido met een

zachte C. Susan Rexshop , haar

naam kon ik door de kleedkamer-

deur erg slecht verstaan, hangt
haar niet al te fris ruikende sport-

schoenen aan de wilg. Toen

Susan vernam dat Theo Broek-

hoest er de brui aan gaf, zag zij

het niet meer zo zitten met die
vreemde snoeshanen BarIinus

Bouterse en Carolus Bolusvanger.

Susan verdwijnt, zo vernam ik uit
het roddelblad De Celderlander.
'Voor haar tien anderen 'mompel-

de die Karel duidelilk hoorbaar

aan de bar. Dat gold zeker óók
voor Marjoker Criesmeel, de

Libresse van het uiteenspattende

team. Marliesje K., die uw ver-

slaggever altiyd zo treffend op

Daphne Dekkers vond lijken

(alleen Marlies is iets mooier en

sportiever) zal wat moeilijker te
vervangen zijn, zo lijkt me.

lngrid Pap stopt ook en verlaat

samen met de managers Rianne

Dundoordebroek en Theo

Peppersteak het zinkende schip.

Karel schijnt die jongeman nogal

onder druk te hebben gezet en

zelfs gedreigd te hebben met

een boycot van zijn bruiloft.
Teetje rvil zijn steun en blok-aan-

het-been Petra Wéllekkerding op
elf augustus aan zich vastbinden.

\\reg vrijheid", zeg ik dan. Nee

dan ChaNel Wilwel(Chantal

Willemsen red.) de struise roodha-
rige Wehlse, denkt nog niet aan

verkering. Zij heeft de handen al

vol aan de spelverdeling. Uw

JOOp KnOOp heeft bewondering
voor dit jonge deerntje . Het valt
niet mee om die Mirjam, Marieke,
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Marrit en Marleen aan te spelen.

By the way , valt jullie die begin-
letter M ook op. Dames I werd
het afgelopen seizoen al het
M&M team genoemd, vanwege

al die namen met een M. De M
van Mmmmmmm. Dat het een

lekker team was, konden wij het
afgelopen seizoen aanschouwen,

ondervinden en bemerken. De

beide trainers BarIinus Bouterse

en Carolus Bollebuik ziln er, zo

vernam ik uit zeer onbetrouwbare
bronnen, in geslaagd het eerste

damesteam weer op volle oor-
logssterkte te brengen. Uw loop
Knoop kreeg bij het aanschouwen
van de VIJF nieuwe hittepetitten
de stellige indruk dat het schoon-

à.I
."lt*
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heidsgehalte weer is gestegen.

Hopelijk hebben beide trainings-
beesten niet alleen op uiterlijk
schoon geselecteerd . Zo zag ik

ene Daniëlle Coorewas een hele

leuke aanvalster of all-rounder.

Dat meiske uut Nieuw Wehl kan

inderdaad alles. Al vroeg ik me

wel weer af , oÍ ze dat allemaal
even goed kan? Een ontzettend
leuke aanwinst voor Nefit Orion
lijkt me die Inge Strijbospad. Zij
komt uit Elst en speelde de laatste
jaren voor Cemini. Ze schijnt al

een vriendje te hebben (een

Zeeuwse kleiboer!), kan geweldig
springen en'loopaanvallen'.
Daarnaast kwam een bijzonder
aantrekkelijk drietal van het

Millingse Switch naar Orion.

Tlitske Puntig een langharige mid-
beukster, Natasja NietTemissen,

een potige ketser-loopster met
stralende glimlach en de blonde
Madonna onder de spelverdeel-

sters Stofke en Blik Striekmemaar.
AIle namen van het dames 

.l 
team

geef ik uiteraard onder voorbe-

houd en ik sta zeker niet in voor
de juistheid van de getypte
namen.

Volgend seizoen zal uw JOOp
KnOOp het dames I team hinder-

lilk en stiekem blijven volgen. U

hoort en ziet nog van de meiden
van dames 

.l 
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De nieuwe trainer van dames '1 met zijn aanwinsten voor het komencle :e: :.r
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foNGELtNGEN
Het derde herenteam

van Nefit orion bestaat uit

een stel razend enthousiaste

jongelingen, die er simpel-

weg gewoon altijd staan.

Zij draaiden een ijzersterk seizoen,
maar staan daar zelÍ niet van te
kilken. Hun niveau is nu eenmaal

hoog, vinden ze zelÍ en eigenlijk
klopt dat ook wel. Menig tegen-
stander werd met geweldig spel

naar de nederlaag geleid en als

het nodig was bleek heren 3 ook
mentaal een team ven echte
kerels. Dat we te maken hebben
met een stel longe honden bleek
als tijdens de voorbereiding.
Er stond een heuse oefen-cam-
pagne op de rol en de resultaten
waren zodanig dat er direct een

zaal gehuurd werd voor een

kampioensfeest (later werd de
zaal aÍgezegd omdat we dat
weekend moesten zeilen met het
team ). Zonder de Orion Expres-

lezers te vermoeien met alle time_
outs en spelerswissels van dit sei_

zoen, volgen hier toch enkele

interessante gegevens. Mocht
iemand belangstelling hebben
voor één van de spelers: helaas,

ze hebben alle tien voor volgend
jaar bijgetekend.

Roel Siebelink: het meest jonge
talent van ons stel. Hij leert graag
en snel. Wil wel 4 keer per week
trainen! Hoopt dat bij de volgen-
de spelregelwijzigingen het veld
met 3 meter wordt verlengd,
vanwege ziln iets te lange sprong_

serve. ls de enige, die ten koste
van alles een bal wil pakken,

getuige zijn opengebarsten en

stevig bloedende vinger. Na het
zieken h uisbezoek (bedankt
Riemkje!) wilde hij zo weer het
veld in, maar dat ging niet met
die rotmitella. Miste zodoende
enkele poties, maar hoopt dat str-
aks met beachen ruimschoots te
compenseren. Heeft connecties in
Croningen bil Donitas.

Maarten Brinkhof: de man met
de serve, die rijp is voor heren I .

Maakte de meeste series dit jaar
en frustreerde hiermee menig
team. Niet al te groot van lengte,
wel van mond. ln Laren leefde

zich hij zich Iekker uit. We ston-
den pal achter hem, maar hij
redde het in zijn eentje. Hoopt
dat bij de volgende spelregelwijzi-
gingen het net l5 cm. lager komt
te hangen. Naast volleybaltrainer
ook zeilinstructeur. Heeft een

goede kennis in Woudsend. ls

altijd als eerste op de training.

Hans van tloogstraaten: deze
jongeman is bezig aan zijn twee-
de ( of derde?) jeugd. Hij heeft er
altijd zin in en moet zelfs af en

toe afgeremd worden in zijn
enthousiasme. Zoals die ene keer
in Aalten, toen hij spontaan de
palen uit de grond rukte. Wil later
scheidsrechter worden. Als Hans
het op zijn heupen heeft, is ie
ongrijpbaar. Tja, a1s ...........Wi1
bij nieuwe spelregelwiyzigingen

het liefst zonder scheidsrechter.
Verzorgd interessante E-mails in

het circuit! O, ja. Hij coördineert
de loten-actie voor ons team.

Hennie van Haarlem: al lid
sinds zijn geboorte en dat is toch
al enkele decennia geleden.

Zo fanatiek als maar zijn kan met
een trainingsopkomst van 100o/o

ll Zorgt qoed voor de toekomst
van Orion, zoon en dochter
volleyballen ook al. Constante
spelverdeler, de midaanvallers
klagen dat de bal atrijd 20 cm. te
laag isl

Bqrbqro de Bruin
Duvol SlothouwerstrooÍ 89
7009 JT Doetinchem

Proktijk voor o.o.:
. Sporl mossoge

. Hoofdpin mosfrge
. Topen / Bandogeren

Voor meer inÍormotie Kunl u ierecai cnder ieleFoonnummer:
03t4-34 04 35
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Frank Grootnibbelink: een

echte mid-specialist. Heeft in deze

eeuw nog nooit op linksvoor ges-

coord. Een stijgende bal in de nek

vindt hij fijn en baalt dan ook dat
ie maar één keer per rondje op
rechtsvoor staat. Naast volleybal-
len houdt Frank van bitterballen.
Verder is het een nette vent.
Alleen na Tornado uit versprak hil

zich, maar toen was het al na

twaalven. Hoopt bif spelregelwiizi-
gingen op
twee posities op rechtsvoor.

Werkt straks in het westen des

lands, maar blijft het team trouw.

Het team scoorde dit seizoen 39

punten in de competitie, 2.000
bitterballen in de kantine,
'165 Iiter benzine bij uitwedstrij-
den, nul rode (!) en slechts 5 gele

kaarten, @#*$o/o glazen pils,74
meter tape, 92 E-mail berichten,
2 kilo wasmiddel, 3 klapgijpen, 2

mitella's, I emmer melk van de

koe. Verder danken wij iedereen,

die ons het volleybal mogelijk
maakt:Nefit Orlon, de tegenstan-

ders ,onze vrouwen, het

Dumphuis, de arbiters en onze

trouwe teller Hansl

Tot volgend seizoenl

scoorde dit seizoen
Hoopt bij de volgende spelregel-

wijzigingen dat ook tildens de

time-outs een biertje toegestaan
is.

Bas Bloem: naast spelverdeler

tevens trainer van dit stel en daar
is hij trots opl Legt de tactische
bal altijd op een plek waar nie-

mand staat (dat moet toch ook!)
Ziyn teamgenoten vinden dat
leuk, de vijand niet...... Heeft veel

tape nodig voor zijn vingers,

maar zou er goed aan doen om af

en toe ook een tape-je op zijn

mond te plakken (sorry scheids).

Bij de volgende spelregelwijzi-

gingen graag een 8-hoekig veld,
zodat hij meer keus heeft om de

bal in een hoek te leggen.

Marcel Klomps: een imposante

verschijning in het veld en aan de

bar ! Heeft aardig wat verbaal

geweld in huis, maar is een goed-

hartig persoon. Hoewel, .....na
het duel bij KSV waren er vier

teamgenoten nodig om hem van

een dialoog met een tegenstan-

der af te houden. Heeft een dode-
lijke klap in huis, maar volleybalt
eigenlijk omdat er aan het eind
van het seizoen wordt gezeild.

Zou bij spelregelwijzigingen her

liefst de warming-up afgeschaft

zien. Heeft voorkeur voor het

auto-merk Warsteiner.

Henk Salemink: ook al een lid

die in de vorige eeuw actief was

voor Orion en hoe......Eén tele-
foontje naar Croningen en Henk

start de auto om zijn team te
ondersteunen. Heeft een zijde-

zachte, doch zeer effectieve klap

over zich. Blokkerend kan hil zich

meten met Cantagalli en Cardini.
Hij speelt al zo lang, dat hij het
liefst geen spelregelwijzigingen

ziet. Tekende onlangs een con-
tract voor onbepaalde duur.

Mark Bloem: ook zo'n kanon!

Slaat zo hard, dat niemand durft
te blokkeren. Omgekeerd kende

Mark problemen, getuige de

mitella die hij spontaan droeg na

een (overigens geslaagd) blok.
Miste een paar duels, maar ver-

zorgde toen zijn ploeg uitstekend
met gekoeld water. Heeft volgend
seizoen hopelijk een nieuw water-
kratje voor" ons (en tassen!).

Hoopt dat bi; de volgende spelre-

gel -wilziging het verdedigen

wordt afgeschaft.

fos Pasman: een routinier pur
sang. Laat zich de kop niet gek

maken en staat er altijd! Ja, ook
na afloop! Heeft boven in de kan-

tine een eigen barkruk! Ondanks
zijn leeftijd (?) de snelste mid-aan-
valler van de eerste klasse. Speelt

al sinds mensenheugenis in

heren 3. Kent alle ex- en huidige
teamgenoten mèt anekdotes.

Spelregelwijziging? Hij is net
gewend aan het seryeren over de
hele breedte.



IN DE EREDIVISIE,

ffire reffiw
Heren I is naar de eredivisie
gepromoveerd, het resultaat van
het vele werk dat de afgelopen
jaren door spelers, vrijwilligers en
de begeleidende staf is verricht.
Het geeft aan dat een doelgerich-
te aanpak tot resultaten moet lei_

den. ln 1997 werd het besluit
binnen de vereniging genomen
om er naar te streven topvolleybal
weer een vaste plaats in
Doetinchem en de Achterhoek te
geven. ln dat jaar presenteerde
het bestuur het "Topvolleybal-

beleidsplan 1997-2001,, mer als

doel te komen tor "HEREN TOp-
VOLLEYBAL in de ACHTERHOEK .

ln juni ,l998 
werd NEFTT FASTO

als nieuwe hoofdsponsor binnen
gehaald. Op 13 mei 2000 is het
ons gelukt te promoveren naar de
eredivisie waarvoor wij naast het
team ook NEFIT FASTO, al onze
partners uit het bedrijfsleven en

de vele vrijwilligers in de vereni_
ging willen feliciteren.

DE MEERWAARDE VAN
TOPVOTTEYBAL

De keuze die een aantal jaren
geleden heel ber,vust is gemaakt is

vooral gemaakt omdat de meer_

waarde van topvolleybal hier in
Doetinchem voor de toekomst
van onze vereniging van groot
belang is. Willen we als volleybal_

sport binnen het toenemende
aanbod van vrijetijdsbestedingen

een belangrijke plaats in blijven
nemen dan is er geen betere pro_

motie voor onze sport dan top_
sport. De volleybalsport, NEFIT

ORION, moet regelmatig in de
media, dus op de radio, in de
kranten en op TV, onder de aan_

dacht worden gebracht.

Het is algemeen bekend en in
vele sporten bewezen dat topre_
sultaten de jeugd stimuleren om
een bepaalde sport te beoefenen.
De voorbeeldfunctie van ons
herenteam en vooral de spelers
van dit team zal heel groot zijn.
Met de jeugdcommissie zullen we
dit moeten benutten.

Sport kan niet zonder sponsoring.
Eredivisie biedt onze vereniging
meer sponsor mogelijkheden.
Onder de sponsors die heren l
ondersteunen op weg naar de top
zijn er nu al die aangeven ook
andere onderdelen binnen de ver_
eniging te willen steunen.

Een grote groep mensen is ais pas_

sieve vol leyballief hebber gelnte_
resseerd in topvolleybal. De
publieke belangsteiling bij de pro_

motiewedstrijden maar ook in het
verleden geven aan dat wij met
topvolleybal in de Achterhoek
een grote groep mensen een ple_

zier doen.

Er is een duidelijke trend om te
kiezen voor sporten waar het
naast fijn sporten ook mogelijk is

om gezellig samen te zijn.
Tennis-, hockey- en voetbalvereni_
gingen kennen een eigen home.
Het feit dat wij in een multi_
functionele hal moeten spelen
zonder enige sfeer is voor de
gehele vereniging een beperking
in haar verdere ontwikkeling.
Topvolleybal moet er mede voor
zorgen dat ook wij op termijn een
gezellige eigen sfeer hebben in
een voor volleybal en het vereni_
gingsleven geschikte accommo_
datie.

NEFI,rJ'; ,,oN

Niet alleen voor de vereniglng
heeft topvolleybal enorme meer-
waarde. Steeds meer promoten
en profileren steden en regio,s
zich d.m.v. topsport. Ook
Doetinchem en de Achterhoek
zullen beleid moeten ontwikkelen
waardoor zi.j optimaal gebruik
kunnen maken van topsport.
Binnen een dergelijke topsport_
visie voor Doetinchem en de
Achterhoek zal topvolleybal zeer
zeker een belangrijke plaats inne_

men.

UITGANGSPUNTEN
VOOR HET
TOPVOLLEYBAT
BELETD 2000_2005

De promotie naar de eredi-
visie is slechts een eerste

stap. Wat betekent het en

wat moet er de komende
jaren gebeuren om te zor-
gen dat we een blíjver in de

eredivisie worden.

ln overleg met het bestuur
van de vereniging heeft het
Management Team van

heren 1 een aantal uit-
gangspunten voor het
heren topvolleybal beleid
2000 -2005 opgesteld om er
voor te zorgen dat voor
meerdere jaren topvolleybal
in Doetinchem kan worden
gespeeld. ln het kort wor_

den in de rest van dit arti-
kel de belangrijkste punten
weergegeven.
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Algemene uitgangspunten
o De komende jaren aan een
team bouwen dat in de top van
de SNS.LEACUE speelt en op ter_
mijn kans maakt op Europees vol_
leybal.
o Steeds meer op een professio_
nele wijze topvolleybal binnen de
vereniging begeleiden, vermark_
ten en promoten.
. Voor alle volleybal liefhebbers
van de SNS*LEACUE thuiswed_
strijden een feest maken, een
feest dat niemand wil missen.
o Regionale talent op leiden in
samenwerking met de verenigin_
gen in de regio in volleybalschool
"5ourcy". De opgeleide talenten
trachten te behouden voor de
nationaal uitkomende teams in de
regio ACHTERHOEK.
. Door durdelijk de meerwaarde
van topvolleybal te communice_
ren willen rve de relaties met
bedrijfsle,,,en en regionale overhe_
den versterken.
. Topvolleybal moet mede zor_
gen voor een sterke regionale en
nationaie uitstraling voor DOE_

T|NCHEivl, de ACHTERHOEK en
onze SPONSORS.

. Op termijn in DOETTNCHEM

een echte accommodatie voor
top(sport)volleybal realiseren,
,,TOPSPORT 

ARENA ACHTER-

HOEK .

Uitgangspunten topvolleybal
begroting
o Er is een aparte begroting voor
heren topvolleybal binnen de ver_
eniging.
. Ceen contributiegelden van de
leden naar de begroting voor top_
volleybal.
o Leden van Nefit Orion hebben
korting op seizoenkaarten.
. Opbrengst (huidige) clubacties
voor de algemene verenigingsbe_
groting.
r Exploitatie van de commerciële
rechten van de vereniging naar de
begroting voor heren topvolleybal.
r Minimaal 5 o/o van de totale
inkomsten uit sponsorbijdragen
naar de algemene verenigingsbe_
groting.
o 2005 een begroting realiseren
die toperedivisie en Europacup
mogelijk maakt.

Uitgangspunten sponsoring
o Sponsorcontracten voor mini_
maal 3 jaar.
o Sponsoring is gebaseerd op
goodwill, relatiemarketing en
naamsbekendheid.
r Sponsorpakketten ontwikkelen
voor de gehele vereniging, deze
pakketten kunnen indien een
potentiële sponsor dit wenst in
overleg met de sponsorcommissie
worden aangepast.

SPoNSORCOMMtSStE

Alle leden en relaties van

NEFIT ORION wordt verzocht
mogelijke sponsorcontacten

en ideeën aan de sponsor_

commissie met de sponsor
commissie te bespreken ,

Samen met de sponsor_

commissie zal dan moeten
worden bepaald hoe een
potentiële sponsor wordt
benaderd en wat de vereni_

ging kan bieden.
De sponsorcommissie is ver_

antwoordelifk voor de coördi_
natie op het gebied van spon_

soring binnen de vereniging.
Het is van groot belang dat
we samen, alle leden en rela_

ties, zoveel mogelijk partners
aan onze vereniging trachten
te binden maar dat dit in
overleg met de sponsorcom_

missie van te voren wel goed
wordt afgestemd.

Goede afstemming is nodig
om misverstanden te voorko_

men en er voor te zorgen dat
er duidelijke sponsorvoorstel-

len aan het bedrijfsleven wor_

den voorgelegd in lijn met
het sponsorbeleid.

Voor vragen over sponsoring

kunt u contact op nemen met
de contact persoon van de

sponsorcommissie,

de secretaris:

Wim Boonekamp

tel 03'16-247759.

Uitgangspunten voor tarentontwikm
. De jeugdcommissie waar mogelijk ondersteunen in de stimulering
van jeugdvolleybal.
. Regionaie toptaienten een kans bieden het hoogst mogelijke te
bereiken

; In 
de regio één opleiding voor toptalent in samenwerking met vol-

leybalschool " SOURCy

' Eén goede regionare tarentopreiding moet zorgen voor een ,spin off,voor alle regionale verenigingen
r Oudere talenten laten spelen op een geschikt niveau in andere
regionale verenigingen
r Regiotalenten mee laten trainen met heren top

I
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Uitgangspunten Promotie,
media en kaartverkoop
. De rol van NEFIT ORION in de

interne en externe communicatie

van de sponsor
. Communicatie en promotie

naar publiek, sponsors en spon-

sor relaties (direct mail en E-mail)
. Het optimaal qebruik van free

publicity
. De benadering van regionale-

en landelijke media (inclusief W)
r Het afsluiten van advertentie-

contracten met regionale radio en

/ of kranten
r De ontwikkeling van de NEFIT

ORION internet site
. Kaartverkoop moet op profes-

sionele wijze worden uitgevoerd
r Kaartverkoopacties met korting
(verenigingen en bedrijven)
. De ledencontributie wordt niet

besteed aan topvolleybal. De bij-

drage van de leden aan topvolley-

bal is op vrifwillige basis door
leden de keus te bieden een sei-

zoenkaart met korting te kopen.
. Vrijkaart voor bestuur, com-

missies, trainers, verenigingsvrij-

willigers, scheidsrechters, spelers

en staÍ.
. Samen met de sponsors een

mailing voor kaartverkoop en pro-

motie aan alle Nevobo leden in

de regio Oost.

Uitgangspunten volleybalac-
commodatie 2OOO - 2OO5

De in 1977 gebouwde sporthal

Rozengaarde biedt niet de facili-

teiten voor sporters, publiek,

media en sponsors die anno 2000

verwacht worden en noodzakelijk

zi)n.

Ontvangst, zitcomfort en catering

voor publiek, media en sponsors

zijn klantonvriendeliyk en belem-

meren de ontwikkeling van top-

sport zowel sporttechnisch als

commercieel.

De sfeer, belijning en verlichting

ziln niet geschikt voor TV en toe-

schouwers.

Tot op heden is er geen toestem-

ming voor permanente uitstraling

van topvolleybal en haar sponsors

in en rond de hal. Rozengaarde

voldoet niet aan de eisen die

gesteld zijn voor de SNS*LEACUE

en medische-, kracht- en videofa-

ciliteiten ziln in de hal onvoldoen-

de aanwezig. Daarnaast is

Rozengaarde te weinig beschik-

baar voor topsporttraining.

Nefit Orion heeft de gemeente

verzocht om op korte en lange

termijn tot een betere oplossing

te komen voor de hal problema-

tiek.

Toekomst
r Sportspecifieke topsporthal is

een must voor de ontwikkeling
van een commercieel topvolleybal

product in de achterhoek.
. Alle succesvolle takken van

sport beschikken over een speci-

fieke accommodatie.
. Samen met de locale overheid

ook voor topvolleybal een top-

sportaccommodatie realiseren.
. ln 1999 samen met de

Cazellen al een aanzet voor een

project gegeven:
..TOPSPORT 

ARENA

ACHTERHOEK"

NEFI,d'; RrcN
PLANNING

KORTE TERMUN
. ln Rozengaarde de minimaal

noodzakelijke aanpassingen voor

SNS*LEACUE realiseren in zomer

2000. Deze zijn inmiddels bij de

gemeente ingediend.

PTANNING

LANGE TERM!'N
r Een topsporthal die voldoet

aan de eisen van TOPVOLLEYBAL

NEDERLAND (Schrijven 20 maart

2000) en een home is voor de

volleybalsport.
. Het eisenpakket uitwerken in

2000
. Haalbaarheidsonderzoek met
gemeente en Cazellen in 2000
. Plannen concretiseren in 2001
. Realisatie in 2002

Zoal u ziet het promoveren naar

de eredivisie zal heel veel uitstra-

ling aan onze vereniging geven

en is van groot belang voor de

toekomst. Het brengt echter ook

heel veel werk met zich mee om

dit de komende jaren goed te

beg eleiden.

ln een r.,olgende uitgaven van de

NEFIT ORION Expres lijkt het ons

goed aan te geven welke mensen

het komend seizoen werkzaam

zullen zijn in de verschillende

commissies en werkgroepen om

er voor te zorgen dat we ook in

de toekomst succesvol zijn.

Het monogement team van herenl

* $§ w * T*ff* #% ï# ë #.-t h,§
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Dramatische wending tijdens hoogtestage
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De jaarlijkse voorjaars-

§tage van Heren 7 werd dit

jaar opgeschrikt door de

mededeling van Ouwe Henk.

'lk stop ermee.' Dit was toch

wel het dramatische hoogte-

punt van weer een uiterst

geslaagde voorbereiding van

een afmattend seizoen.

Het uitermate sympathieke gezel-

schap zat zoals gebruikelijk weer

ontspannen aan een isotone

dorstlesser gelardeerd met

Crolsch toen plotseling iedereen

opgeschrikt werd door een borre-

lend geluid. Het was niet het

overbekende borrelende geluid

van Ouwe Henk die opstond om

naar het kleine kamertje te gaan.

Maar het borrelende geluid van

Ouwe Henk die aangaf dat hij wat

ging zeggen.

Ouwe Henk deed dat ook daad-

werkelijk en kwam toen met zijn

mededeling. Enkele lolbroeken

meenden toen nog de grap te

maken 'dan kunnen we nu einde-

lijk echt voor de titel gaan.' Maar

Ouwe Henk bleef serieus kijken

ten teken dat deze opborreling

duidelijk meer was dan zo maar

een opborreling. Deze opborre-

ling was serieus. Nadat iedereen

bekomen was van het feit dat

Ouwe Henk ook meer opborrelen-

de geluiden kan produceren

begonnen de gemoederen toch

echt op te spelen bij de mannen

van het Volleybierteam.

Hier was duidelijk sprake van het

eind van een monument. Nadat

het verdriet met enkele ferme gla-

zen werd weggespoeld en de

mannen weer enigszins bij zinnen

waren werd besloten om Ouwe

Henk toch bii het team te hou-

den. Hij is nu voorzitter van de

fanclub. Ouwe Henk nam deze

eretitel met de nodige emoties in

ontvangst. Zo zeer dat ziin vorig

jaar geopereerde huig toch weer

begon op te zetten en dat zijn

huilbui, naar wii vermoeden was

dat het, soepel overging in een

gigantische hoestbui.

Overigens heeft het volleybier-

team de met moed opgezette

competitie 'wie wordt de eerste

kampioen van Nefit Orion nipt
verloren. Wel werd een eervolle

tweede plaats behaald. En dus

promotie naar de derde klasse. En

dat betekent dat de al jaren gele-

den professionalisering verder

wordt doorgezel. Zo zal er aan

het begin van het seizoen, dus in

de eerste Orion expres na de

zomer bekend worden gemaakt

dat er een heuse sponsor is. Een

afspraak voor een fotosessie is al

gemaakt. Biigevoegde foto |eert al

dat de shirts enigszins behoorlijk

spectaculair worden. Hiervoor

hoeven de volleybierbroeders niet

ver te lopen want het gerucht

gaat dat de sponsor dezelfde is als

het bedrijf dat jarenlang zelf door

het team werd gesponsord.

Het volleybierteam wenst ieder-

een een prettige vakantie!

-w
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blifft winnen
Al geruime tijd bestond

er een mix-team die zijn trai-

nings avonden op maandag

avond had. ln eerste instan-

tie werd er getraind in de

Lohmanlaan en de laatste

twee jaar in de gymzaal van

het Rietveld Iyceum.

De opkomst was altild redelilk tot
goed echter het afgelopen sei-

zoen waren er veel leden die er

helaas een punt achter moesten

zetten. Dit had tot gevolg dat het

team aan het begin van dit sei-

zoen nog bestond uit 5 heren en

I dame. Besloten werd om het

team op te heffen, de heren kon-

den gaan spelen bij het recrean-

ten heren team op de maandag-

avond en de overgebleven dame

besloot te stoppen.

Aangezien er voor dit seizoen

echter al was ingeschreven voor

de recreanten competitie
(199912000) werd gevraagd oÍ er

3 heren van het oude mix-team

samen met 3 dames van het

recreanten dames team van de

dinsdag avond (Lohmanlaan) mee

wilden doen.

Dit gelegenheids mix-team,

bestaande uit de dames; Dini

Bannink, Dini Rougoor en Anja

Wissink en de heren: Wilbert

Masselink, Marcel Bulten en

Hennie Bulten, bleek echter al

gauw een gouden team te zijn,

aangezien de vier laatste wedstrild

avonden allemaal winnend wer-

den afgesloten.

De eerste avond was in septem-

ber 1 999. Dit was eigenlijk net

een blind date aangezien wij

elkaar nog nooit ontmoet, laat

staan met elkaar gespeeld had-

den. Celijk vanaf het begin voel-

den wij elkaar echter goed aan en

wisten de de eerste twee sets al

snel op onze naam te zetten.

Ook met de andere vier sets had-

den we verassend weinig moeite

en behaalden dan ook de volle 
.l 

2

punten promoveerden naar poule

.l en kregen nog een lekkere taart
toe.

De tweede avond, maandag 15

november, begon problematisch

doordat een team uit onze poule,

Tornado 'l 
, op het laatste

moment had afgezegd. Hierdoor
moesten we een halÍ uur eerder

spelen dan gepland terwijl nog

niet iedereen aanwezig was.

Hierdoor moesten we het een

kwartiertje doen met een uit de

zaal geplukte speler. Dit alles kon

ons er echter niet van weerhou-

den om ook deze avond weer de

meeste punten binnen te halen

en opnieuw, ten koste van Dio

Cels.2 en K.S.V.1, te promoveren

enwel naar poule l.(+ een enve-

loppe met inhoud deze keer).

De derde avond op maandag 17

januari 2000 kwamen we in een

poule terecht met sterke tegen-

standers zoals Victoria 1, Longa 3

en Crol 2. ln de loop van de

avond bleek dit echter reuze mee

te vallen en ook deze avond slo-

ten we weer winnend af en pro-

moveerden naar poule H (weer

taart)

Maandag 20 maart j.l. hadden we

de laatste wedstrifd avond van dit
seizoen. Aangezien we deze keer

zeer sterke teams in onze poule

hadden, nl. Mevo 
.l 
, Dostevo 

.l

en Veldhoek 1, gaven we ons zelf

niet veel kans om de winnende
lijn voort te zetten. De eerste set

tegen Dostevo kwamen we al snel

op een 0-5 achterstand en had-

den moeite om in ons spel te

komen, moeizaam kwamen we

langs zij 'l 0-10, maar wisten deze

uiteindelijk door een aantal goede

opslagen toch nog te winnen met
1 3-t 0.

De tweede set ging aanvankelijk

gelijk op maar door een aantal

fouten van ons zelf moesten we

deze set uiteindelijk uit handen

geven met 9-1 1 .

De derde set was tegen het zeer

sterke Mevo. Tot onze verrassing

stonden we na 2 minuten al voor
met 7-0. Doordat Mevo hierdoor

even helemaal de kluts kwift was,

profiteerden we hiervan door de

set met 18-3 naar ons toe te trek-

ken.

De vierde set wonnen we ook ver-

rassend makkelijk met I2-6.

De vijfde set tegen de Veldhoek

liep aanvankelijk gelilk op doordat

dit team ons uit ons ritme haalde

door de bal vrilwel continu al bii

de eerste of tweede keer door te
tikken. We haden dit echter snel
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blifft winnen
door waardoor we ons eigen aan-

vallende spel weer voort konden

zetten en de set wonnen met 'l 0-

7. Halverwege de laatste set gaf

de veldhoek zich gewonnen en

gaf de set vrijwel weg 1 6-3.

We belanden deze avond weer op

de eerste plaats in onze poule

Seizoen 1999/2OOO is biina weer voorbij, er is erg veet werk verricht om de vereniging soepel te
laten draaien. Dit was onmogelijk geweest zonder de steun van de vele medewerkers (wel of
niet betaald), daarvoor dank. we zetten de namen noÍ, even op een rijtje.

We beginnen bii de scheidsrechters: Ab Been, Fons Behr, Theo Besselink, Wim Boonekamp, Jan Bosma, lnneke
Bosmans, Rob van Diyk, Frits Florestein, Cera Hendriks, Ruud Hofland, Wim Holders, Arend Hordijk, loop
Hulzink, Wim Kreuze, Henk Kuiperij, Henk Salemink, Cerard Siebelink, Sander Smidstra, Bob Wentink, Marijn
Wind en Hans Albers.

De orion expres: Jan Bosma, Wim Boonekamp, Rene Wiggers, Jack Verhagen, Petra Wellink. Ab Been, Liset

Jansen, Marleen Hesseling, Sander en Niek Hugen, Peter Knipping, Maayke Zoethout, Marloes Wesselink, lnge
Buiting, Marieke Veldhorst en Lotte Nolte.

Het bestuur: Koos Kuiper, Wim Boonekamp, Jan Kroon, Ceorge de Jong, Lou Fokkinga, Henk Bazen en Marijke
Menzo.

PR-commissie: Rene Wlggers, Jan Bosma.

Leden adm. Rob Vermeulen.

Sponsorzaken: Koos Kuiper, Ceorge de Jong, Wim Boonekamp, Rene Wiggers, .lan Bosma, paul Bloem en Jan
Ernst.

Jeugdzaken: Jannie en Theo Hugen, Henk Bazen, Jan van Uitert, Bert Snippe, Arend Hordijk, Wim de Voogt,
Joke Emaus, Bert van Staal, Diny Vellthausz, Maarten Brinkhof, Anja Wissink, Casper van Hilten, Debbie
Slotboom, Veroniq Willemsen, Nicole Bent, Jasper Knipping, Mirjan Kistenmaker, Marjan pasman, Erika Jolink,
Toon Knipping, Peter van Veen en vele ouders.
Damesliin:

Lou Fokkinga, Jac. Raterink, Wim Evers, Paul Langenakker, Ciel Jansen, Peter van Veen, Theo Boekhorst, Hans
oolbekking, Karel Mollevanger, Theo Peperkamp, Bob wentink, Rianne Dunnewold.
Herenlijn: Plm Raterink, Eric Veenstra, Cerard Wesselink, Herman Rooyakkers, Bas Bloem, Bouke Hellinga,
Hemmie ten Hoopen, Rob van Zoonen, R, Willnk, Rinze Reinbergen, Roel Vennik, Ceorge de .long, Mark
Penninghof .

Algemeen: Hans Hamer, Anneke Boonekamp, Antoinette Hofland, Diny Bannink, Hans Albers, Ruud Hofland,
Pim Keizer, Joop Keizer, Nicolien Croeneveld, Cor Karels en velen anderen.

met I0 punten. Weer gepromo-
veerd, naar poule C, en een enve-

loppe met inhoud.

Het leuke hiervan is echter dat

alle avonden met veel plezier

enthosiasme en inzet door alle

teamleden zijn gespeeld en ik
hoop dat de resultaten en deze

gezellige avonden ook komend

seizoen voortgezet kunnen wor-
den.

Wílbert Masselink

MEDEWERKERS/STERS
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.À Een onderonsje: v.l.n.r.

De heer Hendriksen van Nefit Orion,

de heer Peek van Rensa en de heer

Beijer van Ubbink.

Koos Kuiper:

" Zeg wethouder nog even over de

sporthal....."

;

an Erik Hermsen
^à.
Felicitaties van de

" Doetinchem is t

V N.fi,-Orion voorzitter Koos Kuiper

richt zich tot het gemeentebestuur:

" En nu de sporthal verbouwen".

VCezellig samen in het gemeentehuis

in Doetinchem.

A. Oe heer Hendriksen van Nefit Fasto. Contract

met 3 jaar velengd. Nefit Fasto blijft tot 2004

hoofdsponsor van Orion.
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Het eerste herenteam is

algeheel kampioen van de

eerste divisie. En volgend sei-

zoen komen ze dus uit in de

volleybaleredivisie.

De nieuwe selectie traint al onder

de nieuwe coach Jacques van

Compel. Pim Raterink coachte en

trainde de ploeg naar het hoogste

niveau. Hierbij blikt hii terug op

de spelers en medewerkers rond-

om het eerste team.

I Michel Kuiperij
Bracht stuk ervaring en humor in

de groep, technisch misschien

niet de sterkste, door zijn relative-

rend vermogen mentaal wel

sterk,blokkerend en seryerend van

veel waarde,zijn afscheid is een

aderlating voor de vereniging.

2 foram Maan
Als jonkie gekomen, als volwaardi-

ge basisspeler vertrokken, trai-

ningsdier met een goede attitude

om te leren,vooral in de promo-

tiewedstrijden uitstekend ge-

speeld, ik hoop dat hij de juiste

keuzes maakt op weg naar de

top.

3 fan-Willem v.d.Vecht
Doet zijn naam alle eer aan, altijd

bereid zich volledig in te zetten,

als aanvoerder altijd het goede

voorbeeld gevend ondanks een

moeilijke periode, aan het eind

van het seizoen eindelijk gewend

aan het liberosysteem!! , het is

jammer dat nu het doel bereikt is

hiy moet stoppen.

r-§

5 Frenky(Lubos) Kyncl

Zeer gewaardeerde spelverdeler

met een goede spel opvatting en

wedstrif d mentaliteit,soms wat lui

op de training,wat eigenwijs in

opvattingen maar heeft met uit-

stekende wedstrijden een belang-

rijk aandeel in ons succes gehad.

7 Bjorn Proost
Zit twee jaar lang tegen de basis

aan en heeÍt dit seizoen de pech

dat loram vanaf het begin goed

draaide, op trainingen vaak

ongrijpbaar maar kan dit nog niet

naar de wedstrijd vertalen, blijft

altild positief en hard werken

ondanks enkele moeilijke momen-

ten in het seizoen.

8 Bas Mollevanger
Een van de weinige spelers die

vrijwel alles heeft gespeeld, prima

eerste seizoen als libero,heeft de

functie van libero in ons team een

vaste plaats gegeven vanaf de

start van het seizoen,mag zich

meer laten gelden op deze positie

en moet meer overtuigd zijn van

eigen kwaliteiten.

!r

9 Richard Rademakers
Sinds november bij de groep,

vond snel zif n plaats en is sinds-

dien goed vooruit gegaan,bereid

tot veel trainen maar wat onge-

duldig als het niet lukt,heeft in

verschillende wedstrijden laten

zien dat hij mogelijkheden heeft,

in de beslissende promotiewed-

strijd serveert hii de wedstrijd uit!

IO Ewout Spit
ln het begin van het seizoen wat

problemen gehad met concentra-

tie en vastheid,is na verloop van

tild steeds beter gaan functione-

ren,zijn service en blokkering zijn

een sterk wapen en Frenky en hij

hebben elkaar goed aangevuld op

de spelverdelerspositie, ik heb

waardering voor zijn inzet m.n.

aan het eind van het seizoen.

l1 f airo Hooi
Ziln knieproblemen hebben veel

invloed gehad op zijn prestaties

dit seizoen,veel trainen bij PZ

Dynamo en Nefit Orion maken

hem aan het net ongrijpbaar

maar moet nog leren zich aan te

*,n
!ii

r&

IIaa

,&
",,' , a.*

E

j

d

.#llr
É§rE,*
":-..**

..i&?



Heren 1 Nefit-O

w&ffi&ffiffi%e#% B ffirffi §#éi*"ffi ffie§ & # w ë§ë M

passen aan systemen en taktieken

binnen een team, wens hem veel

succes bij PZ Dynamo.

12 Erik Hermsen
Veel vastheid in de ploeg

gebracht met een goede service

en pass,belangrijke teamspeler die

zich ondergeschikt maakt aan het

resultaat heeft een goede trai-

ningsdicipline en een sterke wil

om te winnen,mag af en toe wat

meer voor zich zelf opkomen.

14 Arthur Vennik
Als meest ervaren speler heeft hij

zijn sturende taak binnen het

team goed uitgevoerd,niet snel

tevreden over zijn eigen prestaties

en dat van andere spelers,soms

zoveel bezig met andere zaken

dat zijn eigen spel er onder lild-

de,belangrijke factor voor de

jonge spelers.

Verzorger Rinze Reinbergen
Blijkt in zijn eerste seizoen bij

Nef it een aanwinst voor het team,

vooral zijn f ruithapjes waren een

groot succes bij de spelers, zijn

deskundigheid en voetbalhumor

hebben een verfrissende uitwer-
king op het team, hij maakt het

begeleidingsteam compleet.

Trainer-coach Herman Rooy-

akkers
Prima mee samengewerkt, we

hadden niet altild dezelfde

mening maar vulden elkaar goed

aan, zijn analyses van tegenstan-

ders en eigen ploeg zijn haar-

scherp, zijn woordenstroom soms

onuitputteliik/ samen hebben we

het team elke wedstriyd opnieuw
goed kunnen voorbereiden.

Analyst Henk Mulder
Half Nederland af gereisd om

tegenstanders in kaart te brengen

gedurende de hele kompetitie,

zijn informatie maakte het ons

makkelijk de spelers goed te infor-

meren en voor te bereiden m.n.

tijdens de promotie wedstrijden

heeft hij zijn waarde bewezen.

Fysiotherapeut Ron Willink
en teamarts Rob v Zoonen
Waren altijd op de achtergrond

aanwezig om Rinze en mij te
adviseren over medische proble-

men, gelukkig hebben we alleen

in het begin van het seizoen een

aantal echte blessures gehad,en

ook Arthur was weer fit voor de

beslissende promotiewedstrijden.

Teammanager Hemmie ten
Hoopen
Cestopt en toch doorgegaan, hij

bleek ons niet te kunnen missen

en heeft daarom het grote succes

toch nog meegemaakt.

Hemmie bedankt voor drie jaar

prettige samenwerking !

We kunnen terug kijken op een

lang, intensief en succesvol sei-

zoen waarin we uiteindelilk het

vooraf gestelde doel, promotie

naar de SNS-League, hebben

bereikt. De twee wedstrifden

tegen Sliedrecht Sport hebben

bewezen dat we de sterkste ploeg

uit de eerste divisie zi.jn.

De volgende stap zal moeten zijn

dit succes uit te bouwen naar een

sterk fundament waarop structu-

reel goed ere-divisie volleybal

mogeliik is .

Langs deze weg wil ik alle men-

sen die ons ondersteund hebben

tijdens de promotiewedstrijden

van harte bedanken.

Vooral het vele enthousiaste

publiek uit Doetinchem in

Sliedrecht heeÍt ons moreel

gesteund om tot dit succes te

komen.

Erik bedankt voor de toetersl!

lk wens de spelers die vertrekken

bij NeÍit Orion veel succes in hun

verdere vol leyba lcarriere.

De verrichtingen van het

"nieuwe" herenl team in de

SNSleague zal ik samen met
hopelijk vele supporters van dicht-

bij blijven volgen!

Pim Roterink
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GLINIG/DEMONSTRATIES
Nefit Orion verzorgt diverse demonstraties en voor de jeugd is er een clinic.
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TOP TOERNOOI DAMES/HEREN
Diverse Top-teams uit de regio spelen 3 tegen 3 beachvolleybal.
Het streven is om 8 dames en 8 herenteams te laten spelen om

het kampioenschap van Doetinchem. §peelsters van Longa,
Orion en Arke-Pollux hebben al toegezegd om te komen spelen.
ldem dito zullen 8 heren teams strijden om City Beach bokaal.

De winnaressen van vorig jaar Ingrid Papen, Marlies Koenders en
Audrey Boschker zullen dit jaar onder een sponsornaam hun titel

verdedigen. lnschrijfgeld voor de topteams bedraagt FL. 3O,- per team.
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