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Deze eerste editie van

ons veel geprezen clubblad

wil ik graag beginnen met

iedereen weer welkom te

heten bij weer een hopelijk

enerverend seizoen bij Nefit

Orion.

\,4eI name wens ik de nieuwe
(jeugd)leden, trainers, begeleiders

en alle vrijwilligers veel plezier bi1

onze veren iging.

\Ve staan aan de start van een

periode waarin onze heren 'l op
net hoogste niveau zullen moeten
presteren. We wensen ze heel veel

succes, waarbiy dit uiteraard ook
qe dt voor alle teams van dames

€r 'eren en jongens en meisjes.

leder ream heeft zo z'n eigen
ambities vastgesteld en laten we
nopen dat deze waargemaakt

kunnen worden. Na het afgelo-

cen seizoen hebben we op soms

zeer bijzondere wijze afscheid
genomen van diverse trainers,

begeleiders, spelers en speelsters.

Craag hoop ik velen toch nog

',r,eer als trouwe supporters in
Rozengaarde te kunnen ontmoe-
ten. Zoals het er nu naar uitziet,
zullen in de hal de nodige aan-

passingen gaan plaatsvinden met

steun van de gemeente

Doetinchem. Er kan dan op een

betere vloer worden gespeeld ter-
wijl onze gasten in een gezelliger

sfeer van de wedstrijden kunnen
genieten. Elders in dit blad wordt
melding gemaakt van een eerste

kennismaking met bestuursleden

van de zustervereniging Huevo

'85. Mogelijk dat deze contacten
kunnen uitgroeien tot een meer

of mindere vorm van samenwer-

king in het belang van beider ver-

enigingen en hun leden. We hou-

den u op de hoogte! lk heb het
vaker genoemd, maar de vereni-

ging is nog steeds op zoek naar

meer vrijwilligers die het bestuur

kunnen ondersteunen op de

diverse terreinen. Dus, als u actief

wilt worden, meldt u zich dan bij

een van de bestuursleden. Met
z'n allen kunnen we er voor zor-
gen dat we een fantastisch volley-

balseizoen gaan beleven. lk wens

iedereen al vast veel succes en

spel-en kijkplezier.

Kennismaking met
Huevo'85

Zoals velen wel zullen weten is

met name in de wijken Dichteren

en de Huel de zustervereniging

Huevo '85 actief met de volleybal-

sport. Omdat ook Nefit Orion

daarvoor haar leden gebruik

maakt van de zaalaccommodatie

is het alleen om die reden al goed

dat we elkaar wat beter leren ken-

nen. Er Iiepen al contacten tussen

de beide jeugdcommissies, maar

Henk Bazen en ondergetekende

zijn bii Hans Meijer ( voorzitter)
en Rob Buiting (voorzitter jeugd

Commissie) op de koffie geweest

om elkaar nog beter te leren ken-

nen. Duidelijk is dat er vanuit een

goed contact iets van samenwer-
king kan groeien. Samenwerking

tussen beide

verenigingen zou goed zijn.

Al was het maar dat je door bij-
voorbeeld samen spullen in te
kopen kostenvoordelen kunt
behalen en dat je samen de jeugd

nog beter ten dienste kunt staan.

Of verdergaande samenwerking -
waar voorbeelden genoeg van

zijn te bedenken - mogelijk is, zal

moeten blilken in de toekomst.

ln ieder geval zal rekening moe-

ten worden gehouden met wat
onze leden daar van vinden en zal

er over en weer respect voor
elkanders verenigingscultuur

moeten zijn. lk nodig iedereen uit
(in ons clubblad) te reageren op

de gedachten van samenwerking

tussen beide verenigingen.

Het bestuur wil graag verder aan

dit onderwerp de nodige aan-

dacht besteden.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

a
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De spelers en

trainingsstaf van

heren 1

rekenen op u
op 4 november.

Ook sporthal Rozengaarde is aan-
gepast aan het spelen van top-
volleybal. Zo is een deel van tri-
bune gesloopt om sponsoren
beter te ontvangen en is er een
speciale wedstrijdvloer. Voor elke
thuiswedstrild zal deze neerge-
legd worden. Maar dit is slechts
het begin.

Nefit Orion streeft naar een top-
sporthal waar optimale faciliteiten
zijn voor publiek en sporters. Met
speciale verlichting gericht op het
speelveld. Tribunes rondom het
hele speelveld.

Een speciale ontvangstruimte ter
hoogte van de entree. Het moet
een feest worden om naar Nefit
Orion te komen kijken en de club
streeft er dan ook naar om een

entourage te creëren die daar aan

voldoet. Verder komen natuurlijk
in deze Expres de avonturen van
het Volleybierteam aan bod, de
jeugd en we stellen heren I en

dameslaanuvoor.

Hulde
En hulde voor Ruud Hofland. Hij
heeft al zijn krantenknipsels en

plakboeken over Orion weer geor-
dend en dat levert een fraai histo-
risch beeld op van onze club. Op
de laatste pagina staat het afge-
d ru kt.

Overigens slechts een derde van
wat Ruud heeft aangeleverd.
Door ruimtegebrek heb ik het
beperkt gehouden tot vooral de
sportieve historie. Maar altijd leuk
en interessant om dat weer eens

na te lezen.

Jacques Verhaqen

Voorwoord
Nefit Orion speelde zich

afgelopen seizoen weer in de

eredivisie. Na acht seizoenen

eerste-divisie weer terug op

het hoogste niveau. En de

doelstelling is binnen drie

jaar Europees volleybat.

ln deze Orion Expres zal de
nieuwe trainer lac van Compel
ziln visie geven op het eerste
team. ln 1997 werd het besluit
genomen te streven naar topvol_
leybal in Doetinchem. Er werd
een beleidsplan geschreven en

binnen vier.jaar moest promotie
een feit zi1n. Dat lukte dus

eerder dan gepland. Op l3 mei
2000 werd Nefit Orion algeheel
kampioen van Nederland in de
eerste-divisie. En Van Compel
mag zorgen voor de volgende
stap.

Om de volgende stap te zetten
naar de Nederlandse top en

Europees volleybal werd de selec-
tie behoorlijk versterkt. Slechts
vier spelers die het promotiefeest
meemaakten zijn er nog bij.

De koeskoes
En heren I heeft een heuse

mascotte. De koeskoes.
En omdat we van alle

thuiswedstrijden een feest willen
maken en vooral van die eerste,
lees dan zeker het verhaal over de
koes koesp rijsvraag.

Verzekerd van A tot Z
B.H.J.Wiggers heeft 't totale pakkeil

E}HJ \)TIGGEFTS
LOUISE DE COLIGNYSTRMT 13,

7OO1 GD DOEÏINCHEM
TEL: (0314) 332292 FAx (ogi4) s64s67

MOLENKAMPSPARK 2, 7607 LE ALMELO
TEL: (0546) 82 1s 1s FAX (0s46) 82 7s 49
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fac van Gompel ( a2) is

de nieuwe trainer van heren

1. Hij heeft een contract voor

één seizoen. Maar kijkt toch

al verder. Want over drie jaar

is Nefit Orion weer een top-

club die meedoet om het

kampioenschap en zijn er in

sportha! Rozengaarde weer

Europese wedstrijden.

'Mijn ambitie is gewoon om full-

time in 'het volleybal' te werken.

Nu werk ik twee dagen per week

bij de vreemdellngenpolitie in

Arnhem. Dat is elke donderdag

en vrijdag. Daarnaast 12 uur per

week voor MB Voiley als beleids-

medewerker. Dat is een Eind-

hovens bedrijf en doet onder

meer in kleding, materialen en

promotie en ik hou me vooral

bezig met volleybal. Bij Nefit

Orion staat alleen al voor het

trainen I1 uur per week. Met alle

wedstrijden, begeleiding en voor-

bereiding begrijp je ook wel hoe-

veel uren daar verder in gaat zit-

ten. Want een eredivisieploeg

leiden betekent ook scouting van

de tegenstanders, analyseren, de

organisatie rondom het eerste

team en ik vind dat ik me ook

moet verdiepen in de vereniging

Orion. Verder wil ik graag zien

hoe volleybal zich ontwikkelt.

Daarom bezoek ik interlands en

allerlei internationale wedstrijden.

Behalve dat je daarvan leert ont-

moet je ook mensen die belang-

riik ziin voor de sport. Dat is

tegenwoordig ook belangrijk.

Daarnaast vind ik het altijd reuze

interessant om ook andere spor-

ten te bezoeken. Zoals basketbal,

handbal of sportevenementen,

gewoon om indrukken op te

doen. Te kijken en te praten met

coaches van die sporten.

lk doe indrukken op hoe die spor-

ten georganiseerd zijn en hoe er

gecoacht wordt.

Zo gaik minstens éénmaal per

jaar naar een wedstriyd van bas-

ketbalcoach Ton Boot.

Heerlijk vind ik dat.'

Tekortkomingen
'Bij Nefit Orion ben ik geschrok-

ken van het technische niveau.

Van het hele team, echt niemand

uitgezonderd. Zeker bij het rally-

pointsysteem is blokkeren en

serveren van groot belang.

Breaks maken is zo belangrijk.

En daar trainen we veel op. En ik

moet zeggen er zit veel vooruit-

gang in. Maar nu in de eredivisie

moet alles beter. Waar ik me ook

echt over verbaasd heb, was dat

meer dan de helft van het team

geen krachttraining heeft gehad.

Echt ongeloofli]k. Bij topsport ont-

kom je niet aan krachttraining. lk

ben nu in Rozengaarde begonnen

met een circuit op te zetten.

Cewoon met basiskrachttraining

beginnen. Dat gaat rendement

opleveren. Overigens moet dit

team meer lengte en kracht

krijgen. Dat is nog een tekort-

koming. Zeker in de eredivisie

Maar dat is meer iets voor vol-

gend seizoen.'

'Wat we ook moeten veranderen

is dat we op vier avonden trainen.

Dat kan niet! De spelers moeten 's

avonds thuis zitten en rusten of

studeren. Maar niet na hun werk

of studie hierheen komen en trai-

nen. lk ben in ieder geval begon-

nen de spelers krachttraining bij



HEREN 1 Nefit Orion gaat weer

hen in de buurt te laten doen.

Dat scheeit weer reistijd.'

Heren 'l en de club
'lk merk wel dat de spelers trots
zijn om voor Nefit Orion te spe-

len. De betrokkenheid bil de club
is groot. Maar ook de cohesie bin-
nen de groep is groot. Er is ook

een duidelijke pikorde. Dat is

goed en belangrijk. Trainer zijn

van een eredivisieteam is binnen

een vereniging een echte top-
down functie. Uiteraard wil ik

mijn kennis delen met andere
lrainers binnen de vereniging

maar het initiatief moet komen

van de club. Wil iemand kijken of
met mi1 praten, prima kom maar.

Maar ik ga het niet organiseren.

Dat moet vanuit de club komen.

lk zal het wel stimuleren. Ook wil
ik best een keer jeugdteams trai-
nen of dat éen van de spelers van

het eerste dat komt doen.

Of samen. Dat luich ik alleen

maar toe. Toch prachtig als ik met
een speler van heren 1 een leugd-
team kom trainen. Dat maakt de

betrokkenheid alleen maar groter.

De jongens of meisjes komen dan
rveer bij ons kijken. Dat is goed
\i oor een echte clubsfeer. lk wil
graaq mijn kennis delen. En sta

daar zeer zeker open voor.'

Feest
'11 1,Epr,r.,26i.lI dat \.vi] bij de eerste

ze\.,en eindlgen n de competitie.
En dan zi]n we geplaatst voor de

pla;,-offs en daar maken we een

feest i,an. \,Ve moeten ons als

nieurve club in de SN5*league

bescheiden opstellen. Elke wed-

strijd weer moeten we de strijd

aanbinden. Elke week weer een

Jac Van Compel tijdens een trarning EIke week weer een maximale prestatiel

maximale prestatie. Anders red-

den lve het niet. Wilskracht en

collectief staan bij ons centraal.
Als ik ons een cijfer moet geven in

vergelijking met de andere ere-

divisieploegen dan geef ik ons

een vijf. Twee ploegen steken er

namelijk bovenuit. Piet Zoomers

Dynamo uit Apeldoorn en Ceové

RZClVrevok uit Nieuwegein. Dat

zijn absoluut de beste ploegen.

Daaronder zitten Cadenz

Nesselande, Omniworld/AMVJ en

Alcom/Capelle. En dan komen

wil. We beginnen de competitie
met twee uitwedstrijden:

I\esselande en Capelle.

Cewoon onbevangen spelen,

niet gek laten maken door de

e nto u ra ge.

Nefit Orion heeÍt een trainer aan-

gesteld die past binnen de filoso-
fie van de club. En die is: binnen

drie jaar bij de top vier van

Nederland. Sterker nog, voor de

club is dit de doelstelling. Voor

mij is het een eisl'

Koeskoes
Van Compel wil nog wel bena-

drukken dat de huidige selectie

een opvallend collectief is. 'Het is

eigenlijk voor het eerst dat een

spelersgroep met een nieuwe yell

komt. Meestal moet dat van de

trainer komen. Er is zelfs over

nagedacht. De nieuwe yell is

Koeskoes. Dat is een beestje dat
voornamelijk leeft in Australië en

als het in het nauw gedreven is

dat bijt het stevig van zich af.

Misschien wel vergelijkbaar met

onze positie komend seizoen.

En deze Koeskoes moet waken

over onze prestaties.'

:: * 
@ w"'-
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Nefit Orion
Spelers Nefit Orion heren 1

Rugnummer Naam teeftijd Positie Club vorig seizoen
1

3

4
5

6
7
8
9

11

12

14
Trainer
2e trainer

tlenk Hansma
Pieter v.d Sluis

Age Baanstra
Markus Richter (Dld)
Roland Rademaker
Robert Hollewand
Bas Mollevanger
Richard Rademaker
Roger Beumer
Erik Hermsen
Arthur Vennik

fac van Gompel
Herman Rooijakkers

34
2'.1

25
2A

l8
27
24
t8
2l
28
31

Spelverdeler
Diagonaal
Midden
Passer-loper
5pelverdeler
Midden
Libero
Passer-loper
Diagonaal
Passer-loper
Passer-loper

Omniworld -Almere
5SS - Barneveld
S55 - Barneveld
Bocholt (DId)
Nef:t Orion
Remote - Zwolle
Nefit Orion
Nefit Orion
5SS - Barneveld
Nefit Orion
Nefit Orion
vvc
Nefit Orion

Programma SNS League Nefit Orion heren 1

Dag Datum Uit/Thuis Tegenstander Plaats

Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

2O oktober
28 oktober
4 november
l1 november
l8 november
25 november
2 december
1O december
16 december
13 januari
2O ianuari
27 ianuari
3 februari
1O februari
I 7 februari
24 februari
3 maart
l1 maart

20.oo
20.0o
19.30
20.oo
19.30
20.oo
19.30
16.OO

19.30
19.30
20.oo
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
't4.30

U

U

T

U

T

U

T

U

T

T

U

T

U

T

U

T

U

T

Cadenz. Nesselande
Alcom/Capelle
Lycurgus
Geové RZGlVrevok
vc Zwolle
CTlEkspalvo
ECOstyle/S-Assen

Omniworld /AMV[
Piet Zoomers,/Dynamo
Alcom/Capelle
Lycurgus
Geové RZGlVrevok
vc Zwolle
CTlEkspalvo
ECOstyle/S-Assen

Omniworld /ArMV|
Piet Zoomers/Dynamo
Cadenz.Nesselande

Rotterdam
Capelle a/d Ussel
Groningen
Nieuwegein
Zwolle
Dordrecht
Assen

Almere
Apeldoorn

Capelle a/d Ussel
Groningen
Nieuwegein
Zwolle
Dordrecht
Assen

Almere
Apeldoorn

Rotterdam
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ln de afgelopen tijd zijn vele

belangrijke en minder belangrijke

spelregelverandering aangeno-

men en doorgevoerd. Hierbil een

overzicht opdat we met z'n allen

bij de start van de competitie
2000 I 2001 dezelfde spelregels

ha nteren.

Rally Point §ysteem
ln diverse geledingen van de

NeVoBo is uitgebreid gediscus-

sieerd over de invoering van het

Rally Point Systeem (RPS).

Op de regioraad in april 2000 en

vervolgens op de bondsraad, in

mei 2000, is besloten het RPS met

ingang van het seizoen 2000
2001 in te voeren op alle niveaus

van de reguliere competities,

inclusief de jeugdcompetities en

de recreanten competities.
. Elke rally is een punt waard.

AIs de ontvangende ploeg de

rally wint, krijgt deze ploeg een

punt erbij en het recht om op

te slaan.
o Een set wordt gewonnen door

de ploeg die als eerste 25 pun-

ten behaalt met een voorsprong
van ten minste twee punten. ln

geval van een gelijke stand bij

24-24 wordt het spel, zonder

beperking in puntenaantal, ver-

volgd tot een verschil van twee

punten is bereikt (26-24, 27-25,

35-33,47-45)
r Er worden altijd minimaal vier

sets gespeeld. ln geval van een

gelijke stand van 2-2 in sets

wordt de beslissende (vilfde) set

tot 15 punten gespeeld met

een minimaal verschil van twee
p u nten.

. Doordat er altijd minimaal vier

sets worden gespeeld verandert

de verdeling van de te behalen

punten ook. (zie schema).

Eindstand punten voor winnaar
punten voor verliezer

Puntentelling
. 5 punten bil winst met 4-0;
. 4 punten bij winst met 3-1;
. 3 punten bil winst met 3-2
. 2 punten bij verlies met 2-3
o 1 punt bij verlies met l -3
. 0 punten biy verlies met 0-4

Het nationaal- en het regionaal-

bekertoernooi blijven gespeeld

worden volgens de "best of

f ive"systematiek.

N.B. Bii de recreanten competities

kan een afwiikende telling voo.-

komen.

Aanraken net
Het aanraken van net of antenne

is niet langer fout, wanneer dit
niet van invloed is op het spei.

Wedstrijdbal
De wedstrijdbal wordt geleverd

door de thuisspelende verenigrrc

en ter goedkeuring aan de

scheidsrechter aangeboden.

De thuisspelende vereniging is

niet verplicht voor het inspelen

het merk en type wedstrijdbal te

leveren aan de uitspelende ploeg

voor het inspelen. Zo kan men

dus inspelen met een witte bal en

de wedstrijd met een drie kleuren

bal spelen. ln principe moeten

alle wedstrijdballen voorzien zijn

van een rond goedkeuringsstem-

pel. Het kan voorkomen dat bij

enkele goedgekeurde baltypes

geen goedkeuringsstempel is

afgedrukt. lndien hiervan sprake is

mag er wel gespeeld worden met
deze bal.

De coach
Deze mag evenals de andere

leden van de ploeg aanwijzingen
geven aan de spelers in het veld.

De coach mag deze aanwijzingen
ook geven als hij staat en loopt
binnen de vrije zone, onder voor-
behoud dat dit de wedstrijd niet
verstoort oÍ vertraagd.

De lihero
. Op het regiowedstrijdformulier

moet voor het rugnummer de

letter nL" worden gezet.
. Mag iedere speler in het achter-

veld vervangen.
. Mag enkel als achterspeler

optreden en heeft niet het recht
om een aanvalsslag uit te voe-

ren als op het moment van

raken van de bal, deze geheel

boven de netrand is-

. Mag niet seryeren, blokkeren of
een blokpoging ondernemen.

. Als de bal bovenbands gespeeld

vvordt in de voorzone of het

verlengde daarvan, mag de bal

n'ret aangwallen worden, indien
deze volledig hoger dan de net
rand is. (Dus geen set-up

geven, die boven de netrand

wordt aangevallen). Vanuit het
achterveld mag op deze bal

normaal aangeval len worden.
. Spelerswisselingen waarbij een

libero betrokken is, worden niet
geteld als een reguliere spelers-

wissel-

Opslagpoging
De bal in het spel brengen is

geen poging meer maar een
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actie. Dit betekent dus dat er niet

meer voor de tweede keer geser-

veerd kan worden.

Service via netrand
Het spel gaat door, wanneer bij

de service de bal het net raakt

tenarijl de bal over het net gaat.

Pauzes
Alle pauzes tussen de sets duren

3 minuten.

Wangedrag
De te nemen maatregelen zijn

veranderd met ingang van vorig
seizoen. Alle informatie hierover is

in het bezit van uw vereniging.

... ,.,,
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Don
Zat
Don

Zat
Don

Zat
Don

Zat
Don
Zat
Don

Zat
Don
Zat
Don

Zat
Zat
Don

Zat
Don

Zat
Don

Zat

5 okt
7 okt
l2 okt
14 okt
19 okt
21 okt
26 okt
28 okt
2 nov
4 nov

9 nov
11 nov
16 nov
18 nov
23 nov
25 nov

2 dec

7 dec

9 dec
14 dec

16 dec

11 jan

13 jan

DATUM T!'D TEAM

Heren 720.oo - 23.oo
09.30 - einde
20.00- 23.00
09.30 - einde
20.oo -23.oo

11.0O - einde
20.00 - 2300
l l.OO - einde
20.oo - 23.oo
11.OO - einde
20.oo - 23.oo
09.30 - 14.30
20.00 - 23.00
11.OO - 14.30
20.00 - 23.oo
09.30 - 15.30

10.oo - 15.oo
20.00 - 23.00
10.0o - 15.oo
20.oo - 23.00
rl.oo - 14.oo

20.oo - 23.oo
11.O0 - 14.OO

Meisjes 82
Heren 6

fongens Al
Dames 7

Meisjes Al
Heren 3

Heren 5

Dames 3

Dames 5

Heren 3

fongens Al
Dames 2

Dames 5

Dames 4
Dames 6
Meisjes A1

Heren 2

Meisjes Bt
Heren 6
Heren 7

Dames 7

Meisjes Al
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De jeugd van Nefit

Orion zal ook dit seizoen

weer van zich laten horen op

de vaste jeugdpagina's.

Wij starten het seizoen met

elf jeugdteams:

8 meisjes- en

3 jongensteams.

De meisjesteams komen uit in de

A-klasse (1), B-klasse (4) en C-

klasse (3).

De jongens hebben in elke klasse

één team.

De minilijn begint met 40 leden

en naar verwachting zal dit aantal

in de loop van het seizoen flink
stilgen.

Het vorig seizoen ziin we na de

herfstvakantie gestart met een

groep mini's in Dichteren.

Even leek het erop dat de groep

Dichteren dit jaar niet door kon

gaan/ maar gelukkig is op het

laatst toch een trainer gevonden

en kunnen de mini's, die in
Dichteren of omgeving wonen,

in Kleurrijk blijven volleyballen.

Trainersprobleem
Niet alleen bil de mini's was het

vinden van trainers een probleem.

Ook bij de jeugd heeft het veel

moeite gekost om voor alle

groepen (gediplomeerde) trainers

te vinden. Helaas kunnen niet alle

jeugdteams twee keer trainen.

Kom maar op met al die spannende verhalenl De redactie is erg benieuwd naar jullie

belevingen bij Nefit Orionl

ooooo

goed vertegenwoordigd.

Op 12 november vindt de defini-
tieve selectie plaats.Dit heeft te

maken met de selectie voor de

Nederlandse Volleybal School

(NVS).

Vanuit Hoog-Keppel ziin ook

enkele spelers van onze vereni-

ging geselecteerd voor de selec-

tietraining van de NVS.

Pas als voor de NVS is geselec-

teerd, kan de definitieve selectie

voor de rayontrainingen plaats-

vinden.

ooooooooo
Nefit Orion zoekt

feugdtrainer§
NIEUWE OPROEP
Daarom bij deze opnieuw een

oproep aan onze 'oudere' leden.

Wie heeft interesse en tijd om een

jeugdteam te trainen en is nog

niet gevraagd? Meld je aan bij de

contactpersoon van de jeugdlijn:

Jannie Hugen, tel. 34 27 96.

Selectietrainingen
Op zondag 1 7 september heeft in
Hoog-Keppel de eerste selectie

voor de rayontrainingen plaats-

gevonden. Onze jeugd was zowel

bij de jongens als bi1 de meisjes in

de versch illende leeftijdsgroepen

NEFIT ORION ZOEKT TEUGDTRATNERS



De selectie van dames 1

Nefit Orion
Spelers Nefit Orion dames 1

Nr.
1

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

Tr.

Man.

Naam
Chantal Willemsen
Stofke Striekwold
Daniëlle Goorman
Marrit Dijkman
Mirjam Boel
lnge Strijbosch
Natasja Tiemessen
Tjitske Punter
Marieke Milder
Marleen Duursma
Sanne Keizer
Marinus Wouterse
Karel Mollevanger
fan Willem Wenting

Positie
Spelverdeler
Spelverdeler
Buitenaanv./mid
Buitenaanv./mid
Mid
Buitenaanv./mid
Buitenaanval
Mid
Buitenaanval
Buitenaanval
Buitenaanal

teeftijd
18
2?
19
79
23
18
22
18
77
24
I5

Lengte
1.85
1.75
1.A2
l.ao
1.90
1.80
1.80
1.85
1.80
1.85
1.77

Vorig seizoen
Nefit Orion
Switch
Longa'59
Nefit Orion
Nefit Orion
Gemini
Switch
Switch
Nefit Orion 2
Nefit Orion
Nefit Orion 2

Proqraqma 1e divisie B Nefit Orion dames 'l

Daq Datum Uit/Thuis Tegenstander Plaats

I Zaterdag

I zateraag

I zateraag

I zateraag

I zut"rdug
I zateraag

I zateruag

I zateraag

I 
zateraag

I zaterdag

I zateraag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

3O september
O7 oktober
l4 oktober
28 oktober
O4 november
1I november
l8 november
25 november
O9 december
'l 6 december
13 januari
2O januari
27 ianuari
O3 februari
1O februari
I 7 februari
1O maart
l7 maart
24 maart
3l maart
O7 apri!
2l april

U

T

U

T

U

T

U

T

U

T

T
U

T
U

T
U

T

U

T

U

U

T

PexlHHC
Sarto Pellikaan
Nuvoc
Switch'87
Somas,/Activia
Set - Up'65
Barneveld Schevers/Vrevok
Data General/V(N
Vanilla VC 2

Geevers VCL

Setash

Sarto - Pellikaan
Nuvoc
5witch
Somas/Activia
Set - Up'65
Barneveld Schevers/Vrevok
Data General/V(N
Vanilla VC 2

Geevers/VCL
5etash
PexlHHC

Horn
Tilburg
Veldhoven
Millingen a/d Rijn
Sint Antonis
Ootmarsum
Nieuwegein
Zevenhuizen
Weert
Landgraaf
Huissen

Tilburg
Veldhoven
Millingen a/d Riin
Sint Antonis
Ootmarsum
Nieuwegein
Zevenhuizen
Weert
[andgraag
Huissen

Horn



Dit is de nieuwe yell

van heren l. De spelers heb-

ben de yell zelf bedacht. Dat

hebben ze niet zomaar

gedaan.

Ze zijn nieuw in de eredivisie en

dat betekent spelen tegen gerou-
tineerde teams. Moeilijke wed-
strijden waarin geknokt moet
worden om de punten.

Wedstriiden waarin de tegenstan-
ders denken na 1 of 2 gewonnen

sets: de buit is binnen, de man-
nen uit Doetinchem zijn verslagen.

Die zien r,ve deze wedstrijd niet
meer terug. Maar dan komt de
koeskoes mentaliteit van heren I
naar boven. Vanuit een welhaast
onmogelijke positie terugknokken.
En dat is nou net de mentaliteit
van dit Australische buideldiertje.
Dring 1e hem in het nauw dan

slaat die onverbiddelijk toe.

MASCOTTE
De koeskoes en Nefit Orion heren

t hebben dus overeenkomsten.

En daarom is het de mascotte.
De koeskoes zal moeten waken
over de prestatie over ons vlag-
g ensch i p.

oooooooaoooooo

dl Horu
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PRUSVRAAG

OPROEP
Kom naar de

eerste thuis-

wedstrijd

van heren

op

4 november

tegen

Lycurgus

met een

KOE§KOES

Alles mag. Maak er zelf één,
tekenen mag, op spandoeken,

shawls, sminken. Hoe gekker hoe
beter. We gaan van die eerste

eredivisiewedstriid een groot feest

maken.

Diegene die met de origineelste
koeskoes uiting komt, wint een

prijs.

Zo'n dure gekleurde echte volley-
bal, een Nefit Orion trainingsshirt
en een sporttas. En er zitten nog
wat verrassingen in die tas. Dus

aan het werk. Steun heren I en

dan roepen, we met z'n allen

Koeskoes.

KOESKOES PRUSVRAAC

NEFIT



ln de sporthal wordt

op dit moment hard

gewerkt, door een groepie

vrijwilligers, om een sponsor-

home te realiseren.

Een project dat gedragen wordt
door:

* sporthalbeheer
* kantinebeheer
- Nefit Orion

ledereen is razend enthousiast en

draagt zijn steentje bil. De ruimte
komt boven in de sporthal op de
plaats van de eerste tribune.
Een ruimte van ongeveer ,l00 

m2.
Een ideale locatie nl. met zicht op
het speelveld. Er is een mooi plan
gemaakt om hier een sfeervolle

en multifunctionele ruimte te

creëren. Op dit moment is de tri-
bune gesloopt en kunner-t we met
de opbouw beginnen.

Het is een hele klus en we hopen
dat alles klaar is voor de eerste

com petitiewedstrijd.

t

1

i.

VRUWILLIGERS
GEZOCHT

ln de eredivisie is het nood-

zakelijk (voor de TV opna-

men) om op een speciale vol-

Ieybalvloer te spelen.

We hebben de gemeente

bereid gevonden om deze

vloer te financieren. Het is

een kunststofuloer die bij elke

thuiswedstrijd gelegd moet

worden.

Voor deze klus zoeken we nog

vrijwilligers. Met een ploeg

van 6 mensen kost het

ongeveer 'l uur om de vloer

te leggen.

Voor meer informatie of

aanmelding kunt u terecht

bij: Gerard Wesselink

0314-360654.

U merkt dat de voorbereidÍn-

gen in votte gang zijn. 
]

We hopen dat ook deze voor-

zieningen Nefit Orion steunen

op weg naar de ïop.

N o men s d e verbouwcom m i ssie,

NEFI

Gerard Wesselink

,d,; RrcN

t

t
I
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1) Tijdstip betaling
-september

-ja n uari

Recreanten

Verenig ingsleden

: hele jaar of 1e periode

: 2e periode

het seizoen 2000-2001 bedraagt:
geboren vóór I -1 0-l 982
geboren op of na 1-10-1982
geboren op of na 1 -1 0-l 986

f 27 5,-

f 210,-

f r 5s,-

Í 170,-

f 25,-
{ )\ _

Contributie
-eventueel tussentijds bij een nieuw lidmaatschap tot bovengenoemde data

2) Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid wordt aan het begin van het seizoen bepaald aan
de hand van ziinlhaar geboortedatum en blijft gedurende het hele seizoen ongewijzigd.

3) Clubcontributie
De clubcontributie voor
Sen ioren

A / B-junioren

CIDIElF-iunioren
Recreanten

Categorieën zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond.
Clubcontributie wordt voor een heel iaar of per periode (bij tussentijds gestart lidmaatschap) betaald.

4) Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2000-200.1 bedraagt:
Senioren geboren vóór .l-.l0-1 9g2 f 70,-
A-junioren geboren op of na 1-10-19g2 f 45,_

B-junioren geboren op of na l -.10-1994 Í 45,-
C-junioren geboren op of na 'l-10-,1996 Í 45,_

D I E I F-junioren geboren op of na t -10-19g8 f 25,_

Bondscontributie wordt voor een heel iaar of per periode (bij tussentilds gestart lidmaatschap) betaald en
wordt tegelilk met de clubcontributie voor het hele of halve jaar verrekend.

5) Betaling
Fortis bank nr. 93.60.37.318
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro
(per heel iaar of per periode) voor de contributiebetaling. Per acceptgiro wordt f 'l ,- in rekening gebracht.
Voor een eventuele aanmaning wordt f 5,- in rekening gebracht. Na 2 aanmaningen volgt royement als lid.

6) Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming van het bestuur contributie worden verrekend wanneer
men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Daarvoor kunt U vooraf een schriÍtelijk verzoek indienen
bi1 het bestuur. Bondscontributie wordt niet verrekend.

7) Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen schriftelifk worden doorgeven aan de ledenadministratie.
Verrekening van clubcontributie vindt plaats per kwartaal. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

8) Nieuw Iidmaatschap
lnschrijving kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost voor:
Senioren Í 20,- A- t/m E-junioren Í 15,_
Recreanten f .l 5,- Mini,s Í 15,_
De verrekening van het inschrijfgeld vindt plaats met de eerste betaling van de contributie per acceptgiro of
automatische incasso.

9) Ledenadministratie
Ruud Hofland, Einthovenlaan 1 7, 7oo2 HE Doetinchem, tel. 03'l 4-333209



Here comes the men in black
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Eindelijk is het dan

zover. De sympathieke man-

nen van het volleybierteam

hebben een sponsor.

Na vele malen bedriyven afgewe-

zen te hebben en naar huis

gestuurd met het verzoek tot het

maken van een nieuwe offerte is

dan eindeliyk een keus gemaakt.

Een keus zoals dat heet in spon-

sorkringen waarin sprake is van

een duidelijke win-win situatie.

Op deze rvin-win komen wij zo

te ru g.

Café fansen
Het volleybierteam heeft als

hoofdsponsor: Café Jansen.

Het uiterst sfeervolle etablisse-

ment aan de Waterstraat.

De naam zal zoals gebruikelijk

aangepast worden. Vanaf nu

heten wij Team Café Jansen

volleyteamO.

Werknaam: Team Café Jansen@.

Een lange maar ook een herken-

bare naam. Die vooral ook klinkt.

Een naam ook met een bood-

schap. Het gaat er om dat heren

7 gesponsord wordt door Café

Jansen. Een naam die ook weer-

geeft dat de ambities van het

uiterst sympathieke gezelschap

verder gaat dan alleen kampioen

worden. Het geeft ook aan dat

heren 'l het het publiek moet ver-

maken. Punten halen is mooi,

maar het publiek vermaken

belangrijker. Wij kunnen dat en

Café Jansen heeft zich duidelijk

herkend in deze sympathieke

benadering van heren 7.

Voorheen ook bekend als het vol-

leybierteam. Hier is sprake van

een synergie tussen sponsor en

team. Als sponsor en team elkaar

vinden en herkennen dan kan dat

alleen maar leiden tot een vrucht-

bare en gerstvolle sportieve

samensmelting.

Want het Team Café Jansen@

speelt weer een klasse hoger.

Nu in de derde klasse. En gooit
wederom de handschoen in de

spreekwoordeliike ring:

Wie wordt de eerste kam-
pioen van onze vereniging?
De prijs is door de uiterst vaardige

secretaris van onze vereniging

beschikbaar gesteld en is een

diner voor het hele team.

Vanaf 'l 50 gulden zelf betalen.

De jeugdteams kunnen weer een

fastfoodmenu bestellen. Zowel de

winter als zomerkampioen I

Het Team Café lansen@ zal ook

met een duidelijk herkenbare

kledingliln komen. Deze lijn zal

Het Team Café fansen@ gooit
wederom de handschoen in

de spreekwoordelijke ring:

Wie wordt de
eerste kampioen
van onze
vereniging?

De prijs is door de uiterst
vaardige secretaris van onze

vereniging beschikbaar

gesteld en wederom een

diner voor het hele team.
Vanaf I50 gulden zelf beta-
len. De jeugdteams kunnen
weer een fastfoodmenu
bestellen. Zowel de winter als

zomerkampioen!



Here comes the men in black
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voorlopig niet op de markt ver-

schijnen. Maar wij spelen vanaf

nu in de basiskleur van Café

Jansen: zwart. Samen met de

uiterst vriendelijke en sympathieke

eigenaresse Thérèse van Café

.lansen hebben wij niet gekozen

voor het obligate slobbertenue

zoals menig volleybalteam aan

heeft. Maar gekozen voor een

eigen volleybalkledinglijn. Dit zal

op de markt verschijnen onder de

zeer exclusieve naam: Team Café

Jansen Sporting Coods@. Qua
style vergelijkbaar met de

Italiaanse topmerken Cukki of een

Verzakki. Een fotoreportage van

onze 'products range' is te

bewonderen in de volgende

Orion Expres.

Team Café Jansen@ maakt ook

dit seizoen duidelijk waar de

ambities liggen: promotie. En

onze sponsor zullen wij zeker niet
in de steek laten. Deze symbiose

tussen sponsor en team komen al

tot uiting in het besluit om de

nabespreking van wedstrif d niet
meer in het sportcafe te doen,

waarbij de genuttigde bitterballen

de volgende dag altiyd weer de

meest vreemde geluiden lieten

opborrelen en ook de nodige ver-

stoppingen veroorzaakte, maar in

onze sponsorhome. Dit is duide-

lijk een win-win-situatie. Waarover

in een van de volgende Orion

Expressen meer.

Dan hebben wij nog een vacatu-

re: enkele teamgenoten moesten

noodgedwongen afhaken omdat
de sportieve meetlat weer hoger

is komen te liggen en wil geen

kans zagen hen te behouden

Coach Marinus heeft voorts vier

redelijk blokkerende en snoeihard

meppende midspeelsters tot zijn

besch ikking.

8. Tjitske Punter
Ziy kwam over van Switch uit
Millingen. Daarvoor speelde de

I 9-jarige struise blondine voor
Halley en Wevoc. Zil woont nog

bij haar ouders in Westervoort.

6. lnge Strijbosch
Nog een nieuweling lnge Strij-

bosch uit Elst. Zij speelde afgelo-

pen seizoen nog voor Cemini.

De pas twintigjarige lnge is in alle

volleybaltechnische opzichten

zeer talentrijk.

1O. Marleen Duursma
Marleen uit Zelhem speelde vorig
seizoen voor de eerste maal in

haar carrière Eerste Divisie. Zij

eMti s&w§Kewa &&§§ &§ ssr&&ffix

Dames 1
Onder de bezielende

leiding van de heren Karel

Mollevanger en Marinus

Wouterse speelt de dames

1 selectle van Nefit Orion het

komend seizoen in de eerste

divisie B.

lhrel 'deed het" 't afgelopen

sdzoen nog samen met de nu al

legerdarische Theo Boekhorst.

Nu gaat Karel het samen doen

rnet Marinus Wouterse, die het
afgelopen seizoen het Nijmeegse

VoCaSa trainde en coachte.

Boldheaded Marinus loopt al

jaren rond in het volleybalwereld-
je. Hij trainde o.a. Cèmini uit Elst

toen het nog'l e divisie speelde.

De volgende I0 meiden hebben

Karel en Marinus onder hun

hoede:

l. Chanta! Willemsen
1 7 lentes jong. Zij speelde vorig
seizoen al menig setje mee in het

eerste team van Nefit Orion.
Chantal speelde tot haar zestien-

de bij het Wehlse Halley. Samen

met Stofke Striekwold die over-

kwam van Switch uit Millingen,
maar die in het nog niet eens zo

grijze verleden ook al speelde bij

Orion zal Chantal de spelverde-

ling gaan verzorgen.

2. Stofke Striekwold
Stofke Striekwold is ook nog

bloedjong (23 jr) Ze is blond,
maar speelt het blok van de

tegenstandsters regelmatig heel

intelligent zoek.



Wii stellen aan u voor:

Dames 1
kwam van Sparta en heeft zich

zeer goed ontwikkeld. Zij is op
'mid' en aan de buitenkant
levensgevaarlijk. De beide trainers

weten nu nog niet precies op

welke positie ze Marleen het

beste kunnen benutten. Haar

serve is eveneens zeer moeilijk te

verwerken.

5. Mirjam Boel
Mirjam uit Almen begint net als

Marleen en Marrit aan haar twee-
de seizoen bij Orion. Zij is lang

(1.96 m) jong (23 jaar) en heeft

zich sterk ontwikkeld op eerste

divisie niveau. Aan het net is haar

blok zeer nadrukkeliyk aanwezig.

Menig aanvalster zal zich verslik-

ken in haar KB (Killing Block).

7. Natasja Tiemesen
Vier specifieke buitenaanvalsters

zoals nieuwkomer Natasja

Tiemesen. Coach Marinus ziet

haar graag op de diagonaal spe-

len met de spelverdeelster. Zij

maakt aanvallend weinig fouten

en was vorig jaar een van de drij-
vende krachten van het Millingse

Switch. De nog maar 23 jaar

jonge Natasja speelde daarvoor
nog bii Cemini Elst.

4. Marrit Dijkman
'.'; " . .lit Schalkhaar heeft vorig
:a :,:.. a aten zien hoe Slim,
-:': =- -=:dogenloos ze kan

..'.. ._- _= -.eert een redelijke

3a:: - - -:.- :::. Let Spelletje

u itsi: r: - :.

3. Danielle Goorman
Zij kwam na een aa' Lo-Jl. .., aar

ze veel geleerd heeft, uiteinoei; k

toch bij Nefit Orion uit. Danie le

wil graag spelen en ze weet

inmiddels dat op de bank zitten
gauw gaat vervelen. Een uitste-

kende aanwinst voor de dames

van Orion. Zowel op mid als van-

achter de driemeter lijn kan deze

19 jarige jongedame uit Nieuw
Wehl goed uit de voeten.

9. Marieke Milder
Tot slot Marieke Milder. Zij kwam

in 1999 van het Hengelose DVO,

speelde vervolgens veel in dames

2 van Nefit Orion. Trainde 2x

mee met de dames 'l selectie en

pikte en passant heel wat speel-

minuutjes mee op eerste divisie-

niveau. Deze 
.l 

7 jarige, zeer kriti-

sche en buitengewoon talentvolle
jongedame zal zich het komend

seizoen ontpoppen als zeer

gevreesd aanvalster, die menig

blok zal teisteren. Haar sprongser-

ve is zo af en toe onpassbaar.

De selectie van Marinus Wouterse

en Karel Mollevanger zeer waar-

devol ondersteunt door (alweer

een nieuweling) manager.lan-

Willem Wentink, kent geen libero.

Jammer, maar goede libero's zijn

helaas dun gezaaid.

Zi1 staat derhalve nog op het ver-

langlilstje van de Technische Staf.

De T.S. van Nefit Orion verwacht

dit seizoen in de middenmoot
mee te gaan draaien.

Vijf nieuwe speelsters inpassen in

geen sinecure. Cezien het poten-

tieel aan talent en kunnen zal het

volgend seizoen wel eens geoogst

kunnen worden.

Korel Mollevanger
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GE§CHIEDENIS
De geschiedenis van onze club
Alle hoogte- en dieptepunten opgetekend door Ruud Hofland. Volleybalvereniging Orion werd opgericht in
1969.De twee Doetinchemse verenigingen Phoenix'68 en D.V.C. fuseerden. Dames I komt uit in de le divisie
en heren I in de 3e divisie. Orion heeft met sponsornamen de volgende namen gehad:

Quick-Orion, Ubbink-Orion, Mepa!-Orion, Normis-Orion en Nefit Orion.
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Kampioen eerste divisie
Kampioen 3e divisie
Kampioen 2e divisie.
Kampioen 1e divisie.
EC ll Vasas lzzo (h) 1-3,0-3.
Bekerfinale. Verloren.

Quick eerste hoofdsponsor.
EC llVasas Izzo (h) 1-3, 0-3.
2e eredivisie

Bekerwinnaar. 3-0

PVC/Blokkeer

EC ll Panini Modena (it) 2-3,
0-3.

Bekerfinale. Verloren van DVC

uit Dokkum.

Bekerfinale. Verloren van WC
Vught.
Hoofdsponsor: Ubbink
EC lllWiistenrot (oost) 3-0, 3-0.
Finale:

USC Mtinster (brd) 0-3

Lyons/Ancona (it) 2-3

V.Houten (nl) 3-2

Derde plaats.

EC ll Steaua Boekarest (r)2-3,
0-3.

2e plaats eredivisie achter
Starlift. Laatste wedstrijd voor
3000 toesch. in Doetinchem
verloren van Starlift met 2-3.

En dat na 2-1! Kampioenschap
gemist op 1 set.

EC Ill Olympiakos Piraeus (gr)
3-2,3-2
Edilcuoghi Sassuolo (it) 3-0, 0-3
Finale:

Arago de Sete (fr) 3-0

AS Grenoble (fr) 3-2

Panini Modena (it) 1-3

Tweede plaats

83-84 D

84-8s I D

n

85-86
D

Kampioen en bekerwinnaar
EC I Helsingor (den) 3-1, 3-0
Rode Ster Praag (tsj) 2-3,1-3
Bekerfinale. Verloren.

Jacqueline Schimmel en

Pim Raterink spelen 100-ste

interland.
Hoofdsponsor: Mepal
EC lll Pallavolo Nelsen (it) 0-3,
2-3

Bekerfinale: verloren. 'l-3 tegen
Sneek.

EC lll Vallentuna (zwe) 3-2,3-0
Pallavolo Nelsen (it) 0-3, 0-3.
Degradatie.

Na 14 seizoenen eredivisie.
EC lll Laussanne (zwi) 3-0, 3-0
Montpellier (fr) 3-1, 0-3.

Normis hoofdsponsor
EC lll Lidingo SK 3-0, 3-1

Crenoble (f0 3-0, 0-3

2e eredivisie

Bekerfinale. Verloren van
Rentokil met 3-1.

EC lll Slavia (tsj) 3-1,0-3
Teruggetrokken uit le divisie.
Naar 2e divisie.
Degradatie. Na 15 seizoenen
eredivisie.

Herwers hoofdsponsor.

Kampioen 2e divisie.
Nefit nieuwe hoofdsponsor
Kampioen eerste divisie.
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