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Volleybalvereniging Nefit Orion
Postbus 492, 7000 AL DOETINCHEM

te|.0316-247759
íax 0316-24941 5

e-mail. wim boonekamp@worldonline.nl
lnternet: www.nef it-orion.com
lnschrijfnr. Kamer van Koophandel

Centraal Celderland V.401 1 9825

5amenstelling bestuur
Voorzitter
Koos Kuiper

Secretaris
Wim Boonekamp 031 6 - 24 77 59
Financiele administratie
Tappen en Lindenschot

Herenlijn
Ceorge de jong 0314 - 32 54 53

Dameslijn
Lou Fokkinga

leugdlijn
Bert Snippe
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Marijke Menzo 0314 - 32 61 84

Contactpersonen
PR-<ommissie
René Wiggers 0314 - 33 22 92
§<heidsrechtercoörd inatie
Ab Been 0314 - 33 48 32

Wedstrijd secretariaat
\\, rm Boonekamp 031 6 - 24 77 59
Led enad m i n istratie

Van de voorzitte r / Zaalw acht
Voorwoord/Koeskoes/Prijsvraag
Heren 1 moet zorgen voor ieugdleden
Nefit Orion Heren 1 stelt zich voor
Remco Hoornweg deelnemer Wereldspelen
voor doven in Rome

Nefit Orion jeugdteams

Nefit-Orion op internet te bezoeken
Nieuwe ruimte "de derde time-out"
Contributie
Nefit Orion dames 3

Vrienden Nefit Orion
PRTTSVRAAG KOESKOES

Kopij kan op floppy worden ingeleverd bij Jacques Verhagen,

of per e-mail nimax@tebenet.nl (j. Verhagen)
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Managers
Heren 1

Roel Vennik

Dames I
Jan-Willem Wenting
Heren 2

Paul Bloem

Dames 2

Franca Rifken
Dames 3

Hans Oolbekking

Bezorge
wjk 1

Anne lulia & Elenore Schut,

Louise de Colignystraat 5

wijk 2

wijk 3

Sander & Niek Hugen,

Willem Dreeslaan 57
Willem Hettinga,

Colofon
Uitgave: Volleybalvereniging Nefit Orion
Druk: WEDEO

rs Orion Expres

1sl6

Willem Dreeslaan 45

wiik4/s
Pieter Knipping, Acacialaan 200
wijk 617

Karin Bazen, Pr.W.Alexanderstraat I 20

wijk e
Marieke Velthorst, l.C.Heuthorststraat 28
Mayka Radstake, Kreuzenstraat 18

Marleen Hessing, V. Lennepstraat 14 Ab Been, Plattenburgstraat 21 4

Daan van Haarlem, Einthovenlaan 25 Wi,k 8/9

24111

Vormgeving: Petra Peperkamp

lnhoud o.a.:



Orion ffiwffiswffi
Bestuurszaken

hflaord yan de
v&&rK§&&er

In mijn vorige bijdrage

ben ik o.a. ingegaan op de

plannen tot verbeterlng van

de voorzieningen in de sport-

hal Rozengaarde. Het papier

was nog nlet opgedroogd of

zowel de realiserlng van een

heuse ontvangstruimte en de

nleuwe wedstrljd-vloer zljn

een feit.

En wat een geweldige prestatie is

de aanpassing van de sporthal

geweest door de inzet van al die

vrijwilligers die daar zeer veel tiid
en energie in hebben gestoken.

En dan heb ik het nog niet over

de bijdrage van de gemeente

(mensen) en de brouwerij.
ledereen heeft een geweldige

bijdrage geleverd en de Orionners

kunnen hier best trots op zijn.

Dat de ingebruikname van de

nieuwe ruimte gepaard ging met

een klinkende overwinning van de

dames en heren-top maakt het

allemaal nog feesteliiker. Dat

bleek ook, want het was die nacht
laat voor het licht in Rozengaarde

werd gedoofd. Craag wil ik
namens het bestuur iedereen die

heeft meegewerkt aan deze ver-

beteringen harteliik dank zeggen

en ik hoop dat we er jaren plezier

van zullen hebben.

Daarnaast zou het fijn zijn als we

door de sterk verbeterde ambian-

ce nog meer publiek en spon-

soren weten te interesseren voor

onze vereniging, waar (top)sport

en gezelligheid nog meer hand in
hand kunnen gaan.

Hoewel sommige toeschouwers

moeten wennen aan het betalen

van entree, kan toch ook worden

vastgesteld dat men waar voor
zijn geld krijgt en ook dat de mid-

delen nodig zijn voor de exploita-
tie.

ln de vorige editie is melding
gemaakt van een bestuurliik over-

leg met de zuster-vereniging

Huevo '85. Uit een aantal reacties

is mij duidelijk geworden dat een

betere samenwerkin g tussen

beide vereniging veel voordelen

kan hebben. Met name voor de

de formatie van jeugdteams heeft

de samenwerking heel concrete

betekenis.

Craag hoop ik dat de positieve

sfeer binnen de vereniging waar-

door velen enthousiast hun vrije

tijd hiervoor willen inzetten nog

lang zal blljvenl

Met sportieve groet,

Koos Kuiper
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LET OP
INDELING

Zaterdag 25 november
09.30 - 15.30
Dames 6
Zaterdag 2 december
10.0o - 15.0o
Meisjes Al
Donderdag 7 december
20.oo - 23.oo
Heren 2

Zaterdag 9 december
10.oo - l5.oo
Meisjes Bl
Donderdag 14 december
20.00 - 23.oo
Heren 6
Zaterdag 16 december
11.OO - 14.OO

Heren 7
Donderdag I1 januari 2OOI

20.oo - 23.oo
Damer 7 januari 2OO1

Zaterdag 13 januarl
11.0O - 14.OO

Melsfes Al



lacques Verhagen en ziin

Voormíw,&rd
De Koeskoes begint een

begrip te worden binnen

onze vereniging. Heren 1

heeft hiervoor de aanzet

gegeven met het benoemen

van dit dier tot mascotte.

Ondertussen wordt er gewerkt

aan een groot pak ter opluistering

van de wedstrijden van heren 1 .

Wie was die vrijwilliger die
zich hiervoor aanmeldde?

PRUSVRAAG

Bij de eerste thuiswedstrijd waren

al de nodige spandoeken, petjes

en T-shirts met de koeskoes erop.

Wat natuurlijk ook te danken was

aan de prijsvraag. Een groot suc-

ces zoals de foto's in de Orion

Expres tonen.

Dankzij de inzet van het jeugd-

bestuur is er ook een fanshop bij

thuiswedstriiden, zijn de ballen-

jongens en -meiden gekleed in

een T-shirt met de koeskoes erop.

En zo zal iedereen te weten

komen dat de koeskoes de mas-

cotte van Nefit Orion is. Enig

geluk brengt dit beestje al, want

de resultaten van heren 1 zijn

zeer bemoedigend. Let ook op de

loterij bij de thuiswedstriiden.

Ook dit wordt georganiseerd

door de jeugdafdeling. Bij de eer-

ste thuiswedstrijd waren alle loten

ruim voor tild uitverkocht.

Dus de thuiswedstriiden van

heren I worden weer een groot
feest om bij te zijn.

NEFrrgNr

ln de Orion Expres een nieuw
onderdeel. Een prijsvraag
voor de jeugd.
Te winnen valt er deze keer een

koeskoespet. Sommlge vragen

moeten opgezocht worden, maar

je doet het dan ook niet voor

n iets.

Teleurstellend is de bi.jdrage van

het heren 7 team. Met veel ophef

werd in de vorige Orion Expres

de aankondiging gedaan van een

eigen kledinglijn. Dit in samen-

werking met de kersverse sponsor

Cafe Jansen. De leverancier van

de kleding nam het helaas niet zo

nauw met de levering.

De heren ziin zo beleefd om de

naam van deze zaak niet te noe-

men voor publicatie, maar zijn

bereid hun ongenoegen en het

amateurisme en laksheid van deze

zaak aan u verbaal mee te delen.

De fotoserie zal waarschijnlijk pas

in de volgende Expres te bewon-

deren zijn.

Ook heb ik als hoofdredacteur

moeten ingrijpen.

lnterne strijd rondom dames 1

mondde uit in het niet meer ver-

schijnen van een artikel van .lob

Knoop. Karel Mollevanger deed

een poging in de vorige Expres

om het niveau van Knoop te eve-

naren, maar de berichtgeving

rondom dames I wordt weer als

vanouds gedaan door Job Knoop.

Mollevanger wordt wel bedankt

voor zijn bildrage in het eerste

nummer. Maar het is beter het

daar bil te laten. Karel heeft het

gelu kkig sportief opgevat.

Er zal in het sponsorhome een

brievenbus komen voor inleveren

van copy voor deze Orion Expres.

Want ik meld het nogmaals ten

overvloede. Het is en blijft een

clubblad en het zou leuk ziln als

meerdere teams een bijdrage wil-

len leveren. Hopelijk zal de drem-

pel wat verlaagd worden als

iedereen weet dat zijn oÍ haar bij-

drage in de sporthal ingeleverd

kan worden.

Jocques Verhogen

Vezekerd van A tot Z
B.H.J.Wiggers heeft't totale pakketl

E}HJ §(/IGGE,FÈS
LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 13,

7OO1 GD DOETINCHEM
TEL: (0314) 332292 FAX (0314) 36 43 67

MOLENKAMPSPARK 2, 7607 LE ALMELO
TEL: (05aG) 82 15 15 FAX (0546) 827543



NEFIT.ORION EN DE

KOESK$E§
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Fotobijschrlft:
De koeskoes-
prijswinnaars
met heren 1.

Dit winnende
spandoek is van
Niek llugen.

1, Niek llugen
2. Sander Hugen
3. Daan van
Haarlem

Fotobllschrlft:
Alle koeskoes
prijswlnnaars bij
elkaar.
Nlek Hugen won,
tweede werd
Sander Hugen en
derde Daan van
Haadem.
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NEFIT-ORION EN DE

KOESKOE§
Fotobijschrift:
Een delegatle
van melsjes 83
bij de eerste
thuiswedstrijd.
Goed voor een
troostprljs.

Fotobiischrift: Deze lnzending was te laat voor een prijs maar
verdiend achteraf zeker de hoofdpriis!

KOES
KOE§

Fotobljschrift:
Een serie spandoeken aan het wandrek slerde de eerste thuis-
wedstrijd op.
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NEFIT.ORION EN DE EERSTE

THUISWEDSTRUD

Fotobijschrift:
Volle bak bij de
eerste wedstriid.
Gespannen
gezlchten bll
aanvang van de
wedstrljd.

ooooooaao

Fotobijschrlft:
Vreugde na
afloop na de
gewonnen wed-
striid.
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NEFIT.ORION Or'ENT

BUSINESSHOME
Fotobijschrift:
Wethouder
Keukenkamp
opende zaterdag
18 november het
nieuwe busines-
shome van Nefit-
Orion. Deze

ruimte die de
toepasselijke
naam van de
derde time-out
heeft gekregen
werd met een
brandende fak-
kel en een toe-
spraak officieel
in gebruik geno-
men voorafgaan-
de van de wed-
striid Nefit
Orion-vc Zwolle .

We wonnen met
3-1.

,l',!,,
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Fotobijschrift:
De sfeer is aan-
gepast aan nieu-
we tijden!
De derde time-
out opende op
zaterdag 18
december in een
waardige
ambiance.
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HEREN 1 moet voor zorgen voor
N§*Urdk#§ §§*J&#TEDEN
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Jan van Uitert (meisjes). Ze heb_

ben een meerjaren plan geschre-

ven dat moet resulteren in meer
jeugdleden. Ook is er kritisch
gekeken naar de ontwikkeling van
de jeugd binnen Nefit Orion. Zo
trainen de mini D's al tweemaal
per week om ze beter voor te
bereiden op de doorstroom naar
de C-junioren. Van het meisjes

C-3 team is een opleidingsteam
gemaakt. Snippe is dan ook erg
enthousiast over het werk van zijn r

Fotobijschrift: Een blok oefening voor de jeugd

coördinatoren. 'En om het aantal
jongensleden te vergroten wordt
er het nodige georganiseerd.

OUDERAVOND SEIECTIETEAMS
Op 22 november beleggen we in
het sponsorhome een avond voor
de ouders van spelers van de
selectieteams: Door uit te leggen
waar we naar toe willen, onduide_
lijkheden weg te nemen en vragen
te beantwoorden. We moeten
veel actiever zijn. Niet alleen met
de werving van jeugd maar ook
met het onderhouden van de
contacten met spelers en ouders.

Binnen Nefit Orion is het veel te
lang passief geweest. Misschien

wel een erfenis uit het verleden
waarin het eigenlijk allemaal van_

zelf kwam. Jac van Compel heeft
samen met een aantal spelers van
heren I al een gasttraining gege-
ven aan de jongens. Dat vonden
die jonge knapen hartstikke mooi.
Er raakten er gelijk twee gebles-

seerd, ze wilden zo graag dat ze
niet opgaven. Dit is in het verle-
den ook veel te weinig gebeurd

l, Jac kijkt vol spanning hoe het loopt.

\'a
FotobijschriÍt: Moet ik hierbil op m,n tenen staan?

Bert Snippe is de nieu_

we voorzitter van de jeugd_

commissie. ln september is

hij begonnen. Eén van de

taken waar hij voor staat, is

het lage aantal jongens

binnen onze vereniglng.

MINI-VOtLEYBAt
Zo ziln er van de 44 mini,s vier
jongens en tellen de junioren
slechts drie teams: een A-1, B-'l

en een C-l team. 'lk hoop vooral
op succes van heren 1. Dat ze
zoveel uitstraling krijgen in de
regio en voor spektakel zorgen
dat jongens in de regio weer ent-
housiast worden voor volleybal,.

Naast secretaris Jeannie Hugen
wordt Snippe terzijde gestaan

door de tech nisch-coördinatoren,
Theo Hugen (jongens) en

I
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HEREN 1 moet voor zorgen voor

M&ffiWWffi §ffiW@ffiffiLEDEN
dat heren 1 training gaf aan de

;eugd. Maar het is zo belangrilk.

Dit maakt van Nefit Orion een

echte volleybalclub en de jongens

spraken er allemaal over nadien.

Fa ntastisch'.

CIRCULAT!E VOLIEYBAt
Maar de 4O-jarige Snippe heeft

ook veel fiducie in het ciculatie-

volleybal. 'Dit is vanult de bond

ontwikkeld. lk ben daar heel erg

enthousiast over. We krijgen daar

binnenkort cursus over van een

beleidsmedewerker. ln totaal vier

dagdelen. ln Varsseveld wordt het

al toegepast en daar waren ze

behoorlilk enthousiast. Het is een

leukere vorm en zo hopen we ook
jongens enthousiast te krilgen.

Verder moeten we natuurlijk

schooljeugd benaderen. Folders

van Nefit Orion ronddelen.

Cenoeg manieren zijn er om ons

te profileren. Dus genoeg plan-

nen waar we mee bezig zijn'.

Fotobijschrift: Probeer hem maar lekker naar beneden te smijten!

Fotobijschrift: Wat een volk, weet jij nu wat er gedaan moet worden?

Nu ook nog voorzitter van de
jeugdcommissie. 'En wat is de

beste manier om nieuwe feugdle-
den te krijgen? Dat we jeugdle-

den stimuleren om hun vriendjes

mee te nemen naar speciale

avonden. Die we dan ook

Vriendjes en Vriendinnetjes-avon-

den hebben genoemd. Bij de laat-

ste die we organiseerden kwamen

er toch weer tien mee. Zes meis-

jes en vier jongens. Dat is toch
hoopgevend'.

'Het is een moeilijke taak, maar ik

ben behoorlijk positief. AIs we

maar niet verslappen. Met de

mensen waar ik nu mee werk,

heb ik echt een goed gevoel.

lk weet zeker dat als heren 1 gaat

scoren dat dat ook effect heeft op

de jeugd. Daar heb ik echt mijn

hoop op gevestigd. Spektakel in

de hal, goede resultaten, belang-

stelling van de pers, een volle

sporthal Rozengaarde en fantasti-

sche topsport. Dan moet dat toch
lu kken !'

VOLTEYBATDIER

Bert Snippe is, al doet hij daar zelf

erg bescheiden over, een echt

volleybaldier. Zo traint hij drie

meisjesteam: A-1 , C-2 en de C-3.

Verder coacht hij de C-3.

Zijn jongste dochter Lobke speelt

in C-3 en Marieke in B-4.

#=*-&ffi== É ffi§
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Nr. I HENK HANSMA
34 

'AAR 
1,82 M

SPELVERDELER

OMNIWORLD ALMERE

OPLEI DINCS COORDINATOR

Nr.3 PIETER V/D SIUIS
21 JMR 2,00 M

DIAGONAAL

S5S _ BARNEVELD

STUDENT

Nr. 4 AAGE BAANSTRA
26 JAAR 2,01 M

M'DDEN

SSS _ BARNEVELD

FIANCIEEL ADVISEUR

Nr.S MARK RICHTER
28 JMR 1,90 M

PASSER-LOPER

BOCHOLT (Duitsland)
STUDENT

Nr.6 ROLAND RADEMAKER
'18 JAAR 1,90 M

SPELVERDELER

STUDENT
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Rob van Zoont-
TEAM-ARTs

Rinze Reinberc:-
VERZORGER

Roel Vennik
MANAGER

Ron Peter Willi',
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boco keukens

Zutphen
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AVAR B.V.
Jan Ernst DDozoN

TOPSPONSOR STERSPONSOR
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Remco Hoornweg deelnemer Wereldspelen

voor doven tge ffi*#He#
Remco Hoornweg

speelt in het tweede van

Nefit Orion maar is wel de

enige international van onze

vereniging.

Hij doet volgend jaar mee

namens Nederland aan de

Wereldspelen voor Doven in

Rome. En dat betekent zeker geen

snoepreisje. 'Het is spelen, trainen

en er gelden strenge regels.

We mogen niet uit, geen alcohol

en ook geen cola. Cola is namelijk

doping. Een keer stappen daar is

een leuke bilkomstigheid maar

het gaat vooral om de sport'.

Remco is 23 jaar, speelt in het

tweede en komt uit in de derde

divisie. Daardoor speelt hil van

alle spelers uit het nationale

doventeam op het hoogste

niveau. Vorig seizoen speelde

Hoornweg nog bij Vios in Eefde,

dat niveau was sportief te laag.

Vandaar de overstap naar Nefit

Orion. Bi1 Vios speelde hil al vanaf

zijn vijfde.

Veel tild naast het volleybal heeft

de Zutphenaar niet. Naast zijn

dagelijkse werk bij een Brummens

metaalbedri1f traint hif bij Nefit
Orion tweemaal per week en

speelt hij ook nog een wedstriid.
Bovendien traint Hoornweg met

het doventeam en speelt hij regel-

matig oefeninterlands. Voor zijn

trip naar Rome neemt hil drie

weken vakantie op. Om dit finan-

cieel mogelijk te maken verzocht

de NEBAS, Nederlandse Bond

Fotobijschrift: Remco Hoornweg speelt onder nummer.l 2 is in binnen Nefit orion de

enige international van de vereniging.
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voor Aangepast Sporten, de

gemeente Zutphen voor een

donatie. Celukkig staat de

gemeente Zutphen hem finan-

cieel bij. Het verzochte bedrag

van fl. 3.807,00 heeft de gemeen-

te Zutphen toegezegd.

Remco steekt heel wat uurtjes in

zijn favoriete sport. Toch ambieert

hif geen professionele sportcarriè-

re. 'lk zou best wat hoger willen
spelen, maar dat is voor mil niet
het belangrijkste. lk heb het nu

erg naar mijn zin bij Nefit Orion.
Dit niveau is al heel mooi. En het

gaat er vooral om dat het het

leuk is'.

COMMUNICATIE

Het maakt Robert Hoornweg wei-
nig uit dat hij in een 'normaal'
team speelt of in het doventeam.
Bij het tweede heeft hij een vast

persoon waarmee hij communi-
ceert. ln het doventeam gaat het

makkelijker.

Doven begrijpen elkaar sneller en

beter. Over de kansen van het

Nederlands volleybalteam in

Rome durft Remco niets te zeg-

gen.

Hil nam met het doventeam in

1996 ook al deel aan het WK in
Kopenhagen en twee jaar later

aan het EK in Moskou. Beide

keren won de Oekralne. Ook ltaliè

en Duitsland zijn volgens Remco

sterk.

VADER AtS BONDSCOACH

Saillant detaíl is dat zijn vader

Willem de coach is van het

Nederlandse Doven Volleybal-

team. Remco zit echter al een

twee jaar langer bif de selectie

dan zijn vader.

Willem: 'Remco is voor mij

gewoon een van de vijftien spe-

lers. Er moeten er trouwens nog

een paar afvallen voor Rome en

daar zou Remco ook bij kunnen

zitten. Maar hij waakt er zelf wel

voor dat dat niet gebeurt'.



NEFIT ORION
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Hoi,

Wij zijn de meiden von 84,

we zijn allemaol t 14 joor.

Ondonks dot we olles tot nu toe

verloren, hebbenwe het nog steeds

erg gezellig in ons teom.

We houden de moed er in en gaon

de tegenstonder binnenkort een

poepie loten ruiken. We vonden het

olleen erg jammer dat we 4 weken

geen wedstijd hebben gehod.

Onze troinster heer Nicole Bent en

ze is 1 8 joar.Ze speelt zelf ook bij
Orion.

Croetjes 84ooo
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Mini D: Speelsters van de

KryffiK@fuX§K
Een nieuw seizoen is

weer begonnen. Voor mij als

trainster van de Mini D ook

het eerste seizoen dat ik trai-

ning geef bij Nefit-Orion.

lk viel met mijn neus in de boter:

Mini D trainen. Een hele uitda-
ging. Het team bestaat uit elf

jonge meiden tussen de 10 en 1 l
jaar. Stuk voor stuk gemotiveerd

om verder te komen in het volley-

ballen. Een keer in de twee weken

spelen ze een toernooitje in

Hoog-Keppel. En ze doen het

uiteraard erg goed daar op die

toernooitjes. Met twee toernooi-

tjes achter de rug heb ik als train-

ster niets te klagen. Zelfs de

bovenhandse opslag loopt bij

sommigen al als een trein.

We trainen er hard voor, zelfs

twee keer in de week.

Het is een hele gezellige groep en

ik train ze met heel veel plezier.

De volgende toernooitjes zijn
18 november om 9.OO uur in
Hoog-Keppel en 2 december
op de Huet. De tijd is nog
onbekend. Kom gerust een
keer kijken en moedlg de
meiden aan!!!

Craag tot ziens,

Koren Smeitink, troinster Mini D
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WWW.NEFIT-ORION.COM

ffirewffiffi&ffiffiw&ffiffiffi%
Dat is het internet

adres van de Nefit-Orion.

Sinds mei staat Orion op het

internet en is reeds vele

malen bezocht.

\.1:=- l:^ 2:00 bezoekersll!

l=:'-'<-! Jag 
"vaS.l 

nOVember.

I -. -=, :r.-inboek wordt regel-

-:: r r=, - J r-r-ret allerlei leuke en

. -:-a: j; - .a -ededelingen.
-., : . , = := ce doeling dat 1e ye

naam erbij vermeldt.

De standen en de uitslagen van

heren 
.l 

en dames 
.l worden elk

weekend bijgewerkt.

Pim Keizer is de maker van de

Site. Pim speelt bij heren 5 en zit

nu in atheneum 6 en gaat vol-

gend jaar informatica studeren

(als hij slaagt ..........)

Als 1e een verslag van een wed-

strijd of zomaar iets te melden

hebt voor de site mail dat dan

naar:

info@pim keizer.com

: - Keizer houdt voor Nefit-Orion de internetpagina's bij. Heb je wat te melden, laat het hem dan zeker weten!

oooooaooaoooa
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Ruimte sponsoren en vrienden van Nefit Orion

DE DERDE TIME.OUT

" De derde time-out" is de naam

van de ruimte boven in de hal

van Rozengaarde.

Ongeloofllijk wat er in een tijds-
bestek van 6 weken tot stand is

gekomen- Een ruirnte om spon-

soren en wienden van Nefit Orion

te ontvangen is gerealiseerd.

Een noodzaak om topvolleybal te

kunnen spelen. Ook wordt er

gebruik van gemaakt op donder-

dagavond zaterdagmiddag en

andere bijeenkomsten van Nefit

Orion.

Het project is tot stand gekomen

door de inzet van drie geledingen

n.l. de gemeente, horeca

Rozengaarde en Nefit Orion.

De gemeente Doetinchem heeft

een financiële en personele

bijdrage geleverd. Bij deze wil ik

Bert Schimmel bedanken voor zijn

medewerking en ondersteuning.

Peter Posthuma heeft met grote

inzet de bouw geleid met hulp

van zijn collega's .lan Rougoor,

Wim Ciesen en Joop Wassing.

Martin ten Wolde (horeca) heeft

met eigen inzet meegewerkt en

een kontrakt afgesloten met

Heineken om de inrichting te
bekostigen.

Nefit Orion heeft Werner Beudel

bereid gevonden om het plan te

ontwerpen en mede uit te voe-

ren. Het resultaat liegt er niet om

n.l een exclusieve ruimte met veel

sfeer. Een gelegenheid om je thuis

te voelen. Ook hebben we een

aantal bedrijven bereid gevonden

om het project middels materia-

len, gereedschap en personeel

indirect te sponseren.

: De "derde time-out" is inmiddels in gebruik en het geeft een goed

-:el \!at men er met z'n allen heeft neergezet.

Deze bedrijven zijn:

Dozon ijzerwaren, Multichoice,

Kort hout, Koster woninginrich-

ting, Witkamp metaalverwerking,

Azon rolluiken, Hans Albers heeft

de verf geleverd. Theo Holtus is

door zijn baas Emiel te Dorsthorst

(Dozon) vrijgeroosterd om de

elektriciteit in orde te maken.

Last but not least wil ik de men-

sen noemen waar een vereniging

als Nefit Orion op drijft n.l.

De vrijwilligers.

Fantastisch wat zij gepresteerd

hebben. Hein Wellink (timmer-

werk), wat een vakman!

Wim Boonekamp (multi-funktio-

neel), altijd van de partijl

Ruud Hofland (schilderwerk), wist

niet van ophouden!

Bertus Weerdmeester ( schilder-

werk), onverwoestbaar!

Heren 2 heeft trainingsavonden

opgeofferd om de tribune te
slopen. (Daarna direct vorm=

verlies.)

Mensen het was een zware klus ,

maar het geeft een goed gevoel

als je ziet wat we er met ziin allen

neergezet hebben.

Bedankt !!!!!!!l

Cerord Wesselink
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Contributie
l) Tijdstip betaling

-seprember : hele jaar of 1e periode

-jan uari : 2e periode

-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 zijnlhaar geboortedatum en blijft gedurende het hele seizoen ongewijzigd.

3) Clubcontrlbutie
De clubcontributie voor het seizoen 2000-2001 bedraagt:

Senioren geboren vóór 1-10-1982 f 275,-

A / B-junioren geboren op of na 1-10-1982 f 210,-

C lD lE / F-junioren geboren op of na.l-10-1986 f 155,-

Recreanten f 17O,-

Categorieën zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond.

Clubcontributie wordt voor een heel jaar of per periode (bij tussentijds gestart lidmaatschap) betaald.

4) Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2000-2001 bedraagt:

Senioren geboren vóór 'l -1 0-1982 Í 70,-

A-junioren geboren op of na 1-10-1982 Í 45,-

B-junioren geboren op of na.l--l0-1984 Í 45,-

C-junioren geboren op of na 
.l-i 0-1986 Í 45,-

D E F-junioren geboren op of na 1-10-1988 Í 25,-

Recreanten f 25,-

Verenigingsleden Í 25,-

Bondscontributie wordt voor een heel laar of per periode (bij tussentijds gestart lidmaatschap) betaald en

wordt tegelijk met de clubcontributie voor het hele of halve jaar verrekend.

5) Betaling
Fortis bank nr. 93.60.37.31 8

Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro

(per heel jaar 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 schriftelijk verzoek indienen

bij het bestuur. Bondscontributie wordt niet verrekend.

7) Beëindiging lidmaatschap
Beelndiging kan op ieder moment. Dit kan alleen schriftelijk worden doorgeven aan de ledenadministratie.

\/errekening van clubcontributie vindt plaats per kwartaal. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

8) Nieuw lidmaatschap
lascrril'.,ing kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost voor:

Senioren Í 20,- A- t/m E-junioren f 15,-

Recreanten Í 15,- 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 17, 7002 HE Doetinchem, tel. 031 4-333209



Gezellig ileandl"laven in de dende divisie

Nefit Orion dames 3
l. Petra Snijder
2. Vanessa Radstake
3. Merel van Wijnen
4. facqueline Raterink
5. Petra Harbers
6. Rollen Veenstra
7. Aukje Vollema
8. Cindy Rougoor
9. Rlemkje Nljholt
lO. Hanneke Bloem
Trainer,/Coach
Hans Oolbekkink

ooaooooooo
Tearax-§pon§$rFotobijschrift: Dames 3 voert noodzakelijke verjonging door in het team.

Na vele jaren succesvol

in de promotieklasse te heb-

ben gespeeld, heeft dames 3

zich het afgelopen seizoen

"met gemak" kunnen

handhaven in de derde divi-

sie.

ïoch heeft dit uitzonderlijke hoge

nivo voor de jeugdige oudjes zijn

to geëistl Enkele moest afhaken

. an\veg uiteenlopende redenen.

:: ord, te blessuregevoelig, te

,'.. - J conditie, te grote reisaf-

sia.c:^ o' gervoon volleybal-

moe). ',',s ^€cben na lang wikken

en weeen alscreid genomen van

Dirja, lna, Loexre, \larianne en

Margot. Dames bedankt voor al

die gezellige jaren. jullie inbreng

was groot, vooral in de kantine.

We zullen jullie daar dus ook het

meeste missen! Het vertrek van

deze vijf heeft een toch wel nood-

zakelijke verjonging van het team

teweeggebracht. Cindy Rougoor,

Vanessa Radstake, Petra Harbers

en Rolien Veesnstra zijn nieuwe

gezichten binnen dames 3.

Ondan ks deze supergemotiveerde

versterking blijft het motto van

ons team: Cezellige handhaving

in de derde divisiel Onze steun en

toeverlaat Hans Oolbekkink, die

door het bestuderen van moder-

ne volleyballiteratuur zijn volley-

balgeest heeft verruimd zal ook

dit jaar weer de leiding in handen

hebben.

Wij als team hopen dit jaar samen

met onze teamsponsor Thermic

Line Design op vele successenl

Vanaf deze plek wensen wij Nefit

Orion Heren 1 veel succes in de

Ered ivisie!

ÍÍrermict . /
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ORION

3e dlvisie dames

Regio Oost
1. Wevo'7O I
2. SNS/Savico

3. Multimate,/
Devolco 1

4. Arke/Pollux 2

5. Halley 1

6. Nefit Orion 3

7. Nefit Orion 2
8. Tornado 1

9. §paÉa 1

1O. Wevoc I
It. Boemerang I
12. Flevoll 1

-Weerselo

-Enschede

-Denekamp

-Oldenzaal

-Wehl

-Doetlnchem
-Doetinchem
-Geerteren

-Zelhem

-Westervoort
-Eibergen

-Flerlngen

De domes en Hons!
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NEFIT ORION

Vrienden Nefit Orion
zitplaatsen te reserveren op de

sponsortribune direct naast de

n euwe businessruimle.

Ook voor u, uw vrienden en rela-

ties is het nu tijd om lid te wor-

den van "Vrienden Nefit Orion".

oooooooooo
DOELSTELTINGEN
. in een gezellige sfeer net-

werken en genieten van
topvolleybal

r Nefit Orion ondersteunen
in de realisatie van
topvolleybal

. §amenwerkingsverbanden
tussen het bedrijfsleven,
de overheid en Nefit
Orion tot stand brengen

SAMENSTELLING BËsTUUR
. Voorzitter, Penning-

meester en Secretarls
LIDMAATSCHAP BIEDT U
VOOR TWEE PERSONEN
. Genodigden seizoen-

kaarten voor alle thuis-
wedstrijden

. Gereserveerde zitplaatsen
op Vrlendentribune op
naam

o Toegang tot het trefpunt
incl. consumptie en
bittergarnituur

. Uitnodiging voor activl-
teiten van Vrienden
Nefit Orion

. Uitnodlging voor jaarlijk-
se teampresentatie

. Uitnodiglng voor het
nieuwjaarsbuffet

DAARNAAST
. Vermelding van uw

bedrijf of uw naam in het
home van Vrienden van
Nefit Orion en de Nefit
Orion Expres

. OntvanÍtst van de nleuws-
brief Vrienden Nefit
Orion

. Ontvangst van de
Orion Expres

. lOo/o korting op seizoens-
kaaÉ

. Bii thuiswedstrijd gasten
uitnodigen in 3e time-out
incl. zitplaats op naam op

li

Het is u zeker niet ont-

gaan. Topvolleybal in de

Achterhoek. Het herenteam

van Nefit Orion speelt dit sei-

zoen serieus mee in de top

van de nationale volleybale-

redivisie.

De thuiswedstirjden van Nefit

Orion zijn een fantastisch sport-

feest in sporthal Rozengaarde ln

een warme sfeer gaat het er weer

heet aan toe. Veel publiek, spon-

sors, pers, NOS TV en TV

Celderland zijn dit seizoen aanwe-

zig in Rozengaarde. Een fantasti-

sche Achterhoek promotie.

Topvolleybal is voor Nefit Orion

niet te realiseren zonder de steun

van overheden, het bedrijfsleven

en de vele mensen die Nefit

Orion een warm hart toedragen.

Nefit Orion streeft er naar het

bedrijfsleven, de gemente

Doetinchem en de regio

Achterhoek te laten profiteren van

het positieve topsportimago en

de promotionele waarde van top-

volleybal. Nefit Orion biedt u

maatwerk in haar sponsoring en

informeert u daarover graag

nader.

Het ontbreken van goede facrlr-

teiten voor relatiemarketing rn

sporthal Rozengaarde heeft de

afgelopen jaren de ontwikkeling

van topvolleybal in Doetinchem

sterk beperkt. Vooral door de

ondersteuning van de geme€nt€

Doetinchem is Nefit Orion er de

afgelopen maanden in geslaagd

voor haar sponsor en de ve €

vrienden van Nefit Orion een

eigen Nefit Orion trefpunt in

sporthal Rozengaarde te reaii-

seren. Het nieuwe trefpunt
"Derde Time-Out" is onderdee

van de nieuwe sporttribune. Voor

tijdens en na de thuiswedstrijden

beschikt Nefit Orion nu over een

sfeervolle ontmoetingsplaats voor

een ieder die Nefit Orion onder-

steunt in het realiseren van top-

volleybal. Daarnaast biedt Nefit

Orion dit seizoen haar sponsors

en leden van "Vrienden Nefit

Orion" de mogelijkheid om vaste



M§."' H=T MOMENT OM il§M ï§ KM&MB§M

Vrienden Nefit Orion
KOSTEN VAN
HET LIDMAATSCHAP
VRIENDEN NEFIT ORION
o Het lidmaatschap

bedraagt fl. 1.5OO,OO excl.
BTW per jaar

. Hoofdsponsor, topspon-
sors, stersponsors en
§3TD sponsors zljn
automatisch lld.
Zii beschikken over een
contractueel aantal vast-
gelegde zltplaatsen op
"de Vrlendentribune"
lncl. toegang tot de
"Derde Time-Out".

BE§TEDING VAN DE
INKOMSTEN
. Van de ledenafdracht

wordt fl. I.lOO,OO over-
gemaakt naar NeÍit
Orlon voor de verdere
ontwikkellng van top-
volleybal. De overlge
fl.4OO,OO ls bestemd Yoor
de ontwikkellng, promotie
en activltelten van
Vrienden Nefit Orion.

VUt M&§ §§§Y ,&&hlíï,efLffiil§G§-
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VRIENDEN NEFIT ORION
Stuur aan:
VRTENDEN NEFIT ORION, POSTBUS 109, TOOO AC DOETINCHEM
OF FAX NAAR: 03r4-360563.

ONDERGETEKENDE METDT DE VOTGENDE PERSONEN EN/OF
BEDRUVEN AAN ALs LID

'1. Naam of naam bedrijf
Contact persoon
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
É-mail
Reserveer a.u.b. twee stoelen op naam in sporthal
Rozengaarde ,A/NEE
Naam stoel 1

Naam stoel 2

2. Naam of naam bedrijf
Contact persoon
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail
Reserveer a.u.b. twee stoelen op naam in sporthal
Rozengaarde ,A/NEE
Naam stoel 1

Naam stoel 2

3. Naam of naam bedrijf
Contact persoon
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail
Reserveer a.u.b. twee stoelen op naam in sporthal
Rozengaarde ,A/NEE
Naam stoel I
Naam stoel 2

Datum:
Handtekening:

Na ontvangst van dit formulier sturen wii u een nota. Zodra de
lidmaatschapsbijdrage, geldig voor exact 1 iaar is biigeschre-
ven op de rekening van VRIENDEN NEFTT ORION ontvangt u alle
bescheiden die horen bii het lidmaatschap.
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De winnaar krijgt een: KOES KOES PET

1 Uit welk werelddeel komt de Koeskoes:

2 Wat is de bijnaam van het heren 7 team:

3 Welke ere-divisie ploeg komt uit Croningen:

4 Welke speler uit heren 1 is onderwijzer:

5 Welk land werd in Sydney Olympisch kam

6 Welke vier betekenissen heeft Jac van Compel aan koeskoes gegeven:

7 Tegen welk team won heren 1 vorig seizoen de promotiewedstriiden:

8 Wie is de oudste speelster in dames 2:

9 Wat staat er op de kont van de spelers van heren 1 :

I0 Hoe heet de andere Doetinchemse volleybalvereniging:

1 1 Het Nederlands damesteam won 1 grote prijs. Welke:

I2 Dames 
.l 

speelt in de competitie onder meer tegen Sarto-Pelikaan.

Uit welke plaats komt dit team:

'13 Een libero mag niet aanvallen, eigenlijk alleen verdedigen.

Mag hij blokkeren?

14 Wie werd vorig seizoen bil de mannen landskampioen:

15 Welk mannenteam werd derde op de Olympische Spelen van 1992:

oaooaoooooooooooooooaoaooa o

Lever de antwoorden in in de brievenbus in het sponsorhome.

Uiterst op 16 december tijdens de thuiswedstriid van heren 1 tegen Piet

Zoomers Dynamo.

Naam :

Tel.

Team :
ooaooooooaoaooooooaoaaooooo
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UITNODI6TN6
ZATERDAG ?3 DECEAABER 2OOO, EINDEUTJK WEER
EEN NEFTT ORTON FEEST VOOR SENIOREN TEAAAS,

JULIJE ZIJN HIERBIJ UTT6ENODI6D.
HET FEEST BEoINT OAA 20.@ UUR TN DE *DERDE

TIAAE- OUT" , DE NIEUWE ROOM VAN VOLLEYBAL
VERENI6IN6 NEFTT ORION.
DE HOOFDIN6AN6 IS GESLOTEN, JUL[JE WORDEN
VERZOCHT DE ACHTERINGANo TE NEAAEN.

INTRODUCEES ZIJN VAN HARTE WELKOAA

VOOR EVENTUELE VRAGEN KUNT U ALTUD CONT^CT
OPNEAAEN MET DE SPEELSTERS OF BECELEIDERS VAN
DA,llES 1.

HOPEIJJK ZIEN WE JULTJE DAAR!!!!!!!!!!!!!


