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Bestuurszaken

Orion KwWwffiK
Woord van de
voorzië&er

Vmr u ligt de laatste

edltie Yan dit jaar van ons

veel gelezen en geprezen

clubblad de Orion Expres.

Over het afgelopen seizoen valt
veel te vertellen. Er is veel

gebeurd en het meeste was van

positieve aard. De resultaten van

de verschillende teams spreken

vaak tot de verbeelding en de

trek van het publiek naar de

sporthal Rozengaarde neemt weer

ouderwetse vormen aan.

We scoren als vereniging en dat
blijkt ook uit het positieve nieuws

daarover in de pers.

Trouwens de Achterhoek is van

oudsher een gebied waar het

volleybal als tak van sport een

goed imago heeft. De damestop

in Lichtenvoorde en de herentop

nu in Doetinchem, beide kennen

zo hun eigen problematiek.

Reden voor ons om binnenkort

met Longa te spreken over

gemeenschappelijke zaken. Een

eerste gesprek daarover met de

voorzitter van Longa (Cerard

Bezemer) heeft inmiddels plaats-

gevonden.

Zelf vind ik in overeenstemming

met het standpunt van onze rege-

ring daarover dat meer (financië-

le) aandacht moet worden
geschonken aan Topsport in ons

land. Er loopt veel talent rond en

de verenigingen moeten meer

gesteund worden om dit te bege-

leiden. lnvesteren in de jeugdop-

leiding blijft wat dat betreft van

groot belang.

lnmiddels kunnen we weer terug-
zien op een zeer geslaagde Sint

Nicolaas-actie, wederom onder
Ieiding van de goedheiligman

Ruud Hofland en zijn assistenten.

Steeds maar weer ben ik onder de

indruk van de vele vrijwilligers die

belangeloos hun schaarse vrije tijd

in onze vereniging willen steken.

Hen allen wil ik namens het

bestuur ook dit jaar hiervoor har-

telijk danken.

De najaarsledenvergadering zal

door grote drukte waarschijnlijk

niet meer in december gehouden

worden. We zullen deze in januari

o rga n iseren.

Tot slot wens ik alle leden en vrij-

willigers hele filne feestdagen toe

en een gelukkig en sportief 2001 .

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

WOORD
Deze Orion Expres is eigenlijk
een kerstspecial geworden.
Lekker languit op de bank lig-
gen en bijlezen over Nefit
Orion. Want ik denk dat velen
de kerstvakantie vaak op deze
manier een middag door-
brengen. Deze Orion Expres
is een mooi alternatief in
plaats van de krant, tijdschrift
of boek. Want er staat een
heus kerstverhaal in over het
volleybierteam. Niet dat het
woord kerst er in voorkomt of
dat het vredelievend is, maar
de mannen hebben het nou
eenmaal onder die noemer
ingeleverd. Verder uitgebreid
aan het woord Henk Hansma
van heren 1 en Marinus
Wouterse, de coach van
dames 1. Voor de jeugd is er
weer een prijsvraag op de
laatste pagina. En om de
sfeer tijdens wedstrijden nog
meer te verhogen heeft Karel
Mollevanger een heus
clublied geschreven. Oefen
het thuis, als we met z'n allen
inzetten dan wordt het reuze
gezellig tijdens de topper
tegen PZlDynamo. Overigens
heeft het volleybierteam weer
de nodige ruimte opgeëist.
Maar deze ruimte krijgen ze
ook, omdat andere teams
niets inleveren. Dus geen
geklaag! Overigens hangt er
sinds kort in het halletje bij
het sponsorhome een brie-
venbus voor kopij voor de
Orion Expres en voor de
oplossingen van de prijs-
vraag. Prettige feestdagen en
veel leesplezier.

lacques Verhogen



DIT IS GEWOON EEN FANTASTISCHE CLUB

HENK HANSMA
Over Nefit Orion is

Henk Hansma erg enthou-

siast. Over zijn team waarin

hij speelt, de trainer, de vrlj-

willigers, het publlek.

De spelverdeler van heren l
geniet volop en weet nu ook van

het succes en de beleving in de

club te genieten. 'Bij Zwolle heb

ik ook al eens meegemaakt dat
we voor het eerst in de eredivisie

terecht kwamen en ook alles per-

fect samen viel. Net als nu in
Doetinchem. Maar nu weet ik
ervan te genieten en dat doe ik

dan ook met volle teugen.'

Wie herrinert zich niet de foto van

de grote vedette Frank Rilkaard

samen met de een van de ballen-
jongens bij Ajax. Voor Rijkaard

een routineklus en voor de ballen-
jongen een onvergeteliike erva-

ring. Die jongen was Patrick

Kluivert en samen behaalden ze

later grote successen. Deze erva-

ring heeft Henk Hansma eigenlijk

ook. 'lk was een jaar of 14, 15

toen ik naar het nationale team

keek en daar mannen zag als Pim

Raterink en Fred Wellink. Daar

keek 1e tegen op en nu speel ik

voor ze. Dat vind ik een leuke

ervaring. lk voel dat ook wel als

een bepaalde druk. lk wil toch
laten zien dat ik het kan. lk vind

het ook heel leuk om te spelen

voor een club met zoveel historie

als Nefit Orion. Die Europa cup

wedstrijd tegen die ltaliaanse

ploeg kan ik miy nog goed herri-

neren. Volgens mij was het

Modena. Dat Brouwhuis ongrijp-

baar was. Al die namen van spe-

lers van dat elftal ken ik eigenlijk

nog wel. En dat die oude shirts in

de vitrines hangen in het sponsor-

home vind ik mooi. Het heeft uit-

straling, historie. En dat ik nu

voor Nefit Orion speel, ben ik

best wel trots op.'

PRrrzEN
Hansma is de oudste speler van

het team, 34 jaar en heeft zelf

ook al een hele volleybalhistorie.

'lk ben begonnen met volleybal-

len in Apeldoorn. Bil Alterno.

lk was toen een jaar of elf. Bij

Alterno heb ik een jaar of twee

gespeeld. Toen naar Piet Zoomers

Dynamo. Ook uit Apeldoorn.

Het eerste heb ik daar niet
gehaald. lk kwam niet verder dan

het tweede. Na zo'n jaar of zeven

ben ik naar Zwolle gegaan.

Eerst drie jaar in de eerste divisie.

Kampioen geworden en daarna

negen seizoenen eredivisie. ln

totaal heb ik daar 12 jaar

gespeeld. Het afgelopen seizoen

bij Omniworld in Almere. Ook

eredivise. En nu dus Nefit Orion.'

'Helaas nooit kampioen geworden

in al die jaren. Drie keer als twee-

de geëindigd. Wel heb ik bij

Zwolle drie keer de beker gewon-

nen. ln '97, '98 en '99. En ook

twee keer de super-cup. Ook bi1

Zwolle. ln '98 en '99. En zo'n 30

Europa-cup wedstrijden. lk weet

nog wel dat we met Zwolle in de

finale om het landskampioen-

schap stonden, maar we hadden

Vezekerd van A tot Z
B.H.J.Wiggers heeft 't totale pakketl
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HENK HANSMA VINDT HEREN 1 EEN
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net daarvoor voor het eerst de

beker gewonnen. De eerste grote

prils voor Zwolle. Dat was eigen-

lijk al het hoogtepunt voor ons en

de ciub. We konden ons niet echt

meer opladen voor de nationale

tilel.'

'ln nationale selecties heb ik nooit

gespeeld. Wel in het militaire

team. Dat was wel grappig, want
we speelden het wk voor militai-

ren in Turkije en Ruud Hofland,

geen onbekende bij Nefit Orion,

was chef de mission. Bert Funk de

trainer. Maar we waren gewoon

niet sterk genoeg. Zevende of

achtste werden we van de twaalf.

Wel een hoop plezier gehad.'

Leuke groep
Van beroep is Hansma opleidings-

coördinator bij de Langhenkel

Croep in Heerde. 'Wij leiden men-

sen op die vervolgens gedeta-

cheerd worden bi1 gemeenten. lk

begeleid dat proces. Het heeft

vooral te maken met de sociale

Fotobijschrift: Nefit Orion een leuke groep.

zekerheid.' Hij woont in Zwolle,

gaat vier keer per week na zijn

werk naar Doetinchem voor trai-

ningen en is dan om half elf

's avonds thuis. Enthousiasme en

lol maakt het allemaal gemakke-

lijker voor de routinier. 'We heb-

ben gewoon een ontzettend leuk

team. lk heb het echt enorm naar

mijn zin. De hele vereniging is

ook gewoon fantastisch. Je voelt

en merkt dat het leeft binnen de

vereniging. Bijvoorbeeld het

sponsorhome. Dat is toch gewel-

dig hoe dat is gedaan met alle-

maal vrijwilligers. Het enige wat

wij kunnen doen zo voelen de

meeste spelers dat wel is zaterdag

op het veld wat terugdoen.

Spelen met een positieve uitstra-

ling, werken voor de punten en

hopen dat de vonk overslaat naar

het publiek.'

Het heilige vuur,
'We hebben een leuke

groep. Jong en ervaren

spelers. Vanaf de tl,
'íl

*§| liezen. Dat moet dit team ook
q\rr-i meemaken.. Cewoon keihard,..:

&* i= doortrainen als het een periodef ilï,,;, *,ï,,"ffi;ïï:;'
b§ [::::i:ï:I,ïJff:ï:"

- ,ía gevoel dat ik daar tussenpas.

\iï.H) Mijn kennis overdragen dat,\_).yï
vind ik leuk. Dat Erik Hermsen en

I Rthur Vennik hier spelen en Roel

A Vennik hier manager werd, speel-

i '. ) de ook een grote rol. lk ken deze

eerste dag was het duidelijk dat

het klikte. Je merkt wel dat de

jonge spelers qua ervaring tekort

komen. Ze wisselen briljante

momenten af met ongelooflijke

missers. Toch is dit ook een van

de redenen dat ik voor Nefit

Orion gekozen heb. Het is een/--
r'Àt team in opbouw en ik heb het

lir
'Sr mensen goed en heb vertrouwen

in ze. Na een moeizaam begin in

de competitie hebben we ons

goed herpakt. lneens was het

besef er bij iedereen dat we elke

wedstrild met een heilig vuur in
moeten gaan. Maar ik verwacht

nog wel een terugslag. Dat we

een 3 a 4 wedstrijden op rij ver-

hebben we het tenminste gehad.



WAT HANSMA ZEGT OVER

VAN GOMPEL

En waar we dit seizoen eindigen,

zien we dan wel weer. De groep

tussen de vierde en achtste plaats

zit dicht bij elkaar.'

'We hebben gewoon een hele

goede trainer. lk dacht dat ik na

11 jaar eredivisie het allemaal wel

wist, maar onder Jac van Compel

heb i toch weer veel geleerd. Je

hebt namelljk trainers die bloedfa-

natiek zijn en er geen verstand

van hebben. Je hebt ook trainers

die tactisch erg sterk zijn, maar

het niet kunnen overbrengen.

Van Compel heeft het dus

gewoon allebei. lk vind het onbe-

grijpelijk dat andere clubs dat niet

gezien hebben.'

Gekkenhuis
'Wat ik na dit seizoen ga doen, zie

ik nog wel. Voorlopig geniet ik

van de hele situatie bij Nefit Orion.

Het is mooi om mee te maken.

Met een team voor het eerst weer

spelen in de eredivisie..

Het is voor mij geen unieke situ-

atie. Bij Zwolle heb ik dat ook

meegemaakt. Die sportieve

opkomst was toen ook een gek-

kenhuis. Maar destijds was ik een

stuk ionger en beleefde alles in

een roes. Nu maak ik het bewus-

ter mee. Nu geniet ik er meer van

en het blijft langer hangen.

Voorlopig stop ik alle energie in

het team. lk ga niet nadenken

over mijn toekomst. lk zie of hoor

het wel wat Van Compel en

Vennik met me willen. Nu geniet

ik en ga er tot de laatste bal vol

tegenaa n !'

oooaoooooo

,ACQUË§ VERHAGEN IN GESPRIK MET

MARINUS WOUTERSE
'Ér zlin veel tranen

gevallen in de voorberei-

ding'.'Sommige speelsters

kwamen hier voor het

niveau, niet voor de club'.

'Nefit Orion moet ervoor waken

dat het ziin identiteit met de

eigen club niet verliest'. 'En dan

denken ze, hou nou je kop maar

eens'.'Volleybal in Nederland

gaat met sprongen achteruit'.

Een gesprek met de dames 1

coach Marinus Wouterse is niet

saai, omdat de man zelf ook niet

Marinus Wouterse, coach dames 1 en levensgenieter
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MARINU§ WOUTER§E OVER HET NIVEAU

EERSTE DIVISIE
saai is. Stoer van uiterlijk, maar

nadat hii zich eenmaal kaal had

laten knippen was hij toch het

meest bezorgd om de reactie van

zijn moeder. Marinus Wouterse,

coach dames 1, 44 jaar en levens-

gieter.

'Vorig seizoen trainde ik de dames

van Vocasa uit Nilmegen. Tweede

divisie. lk kon kiezen uit twee

clubs. Alterno uit Apeldoorn en

Nefit Orion. lk koos voor
Doetinchem. Oorspronkelilk kom

ik uit Lobith en dan heeft Orion
toch een speciale klank. lk kwam

hier vroeger ook vrij veel. Toen

dacht ik al: het lijkt me leuk om
bij deze club nog eens rond te
lopen. Plots kwam afgelopen sei-

zoen dat aanbod. lk dacht gelijk

doen! Pakken die kans. Het doet
me goed dat ik hier nu werk.'

'lk was wel nieuwsgierig wat ik
zou aantreffen. Het niveau van de

eerste divisie kende ik niet. Ik had

het eigenlijk hoger ingeschat. Je

ziet toch dat het volleybal in
Nederland met sprongen achter-

uit gaat. Maar nu blijkt dat we

toch goed mee kunnen ballen.

Celukkig kwamen we het begin
goed door. Mede door het com-
petitieprogramma. Dat heeft een

goede werking op de groep.

Samen met Karel Mollevanger

hebben we in de zomer een team

samengesteld. Een analyse

gemaakt voor de korte en lange

termijn.

NEFrrÉ:il';., oN

Dames 
.1 

Nefit Orion kende een goede competitiestart.

Belangrilk vind ik dat sfeer goed

is. Problemen moet je gelijk uit-
praten. We hebben behoorlijk
intensief gewerkt aan de team-

sfeer. Want we hadden snel door
dat er enkele speelsters waren die

niet hadden gekozen voor de

club Nefit Orion maar voor het

niveau. Als ze maar hoog speel-

den en het maakte niet uit waar.

Maar dat soort speelsters wilden
wij niet. Ceen eenlingen. Dat was

een heel proces. Er zijn heel wat
tranen gevloeid. Vergeet niet dat
de helft van het team nieuw is.

Nu staat het op de rails. Want

meiden weten meteen hoe bi1

een team de sfeer is. Als we

ergens zijn, zien ze direct of het

een hecht team is of dat er ruzie

is. Wij moeten uitstralen dat
dames 1 Nefit Orion een hecht
team is.'

Wouterse werkt als leerkracht op

Scholengemeenschap Mariendaal

in Arnhem. Een school voor speci-

aal onderwijs. Hij werkt met jon-

geren met pervasieve ontwikke-
lingsstoornissen. Deze hebben

een grote beperking op sociaal

communicatieve - en op het emo-

tionele vlak. Bijvoorbeeld autisten

en hyperactieve kinderen. 'Een

klas heeft slechts zes leerlingen,

maar lesgeven aan deze kinderen

is behoorlijk intensief. Mijn ambi-
tie om hoger te trainen, bijvoor-
beeld eredivisie, is dan ook niet
groot. Miin tijd is beperkt en als ik

meer zou willen is dat mede door
het werk moeilijk. Als een club
zou bellen, zou ik erover naden-

ken. lk zou niet gelijk nee zeggen.

lk ben gewoon bijzonder tevre-

den met de situatie zoals die nu

is. Eigenlilk doe ik nu al het mooi-
ste wat er is. Er zijn 1 0 eredivisie-

clubs en 250 trainers die ambitie
hebben. Je moet wel reëel zijn.

Voor mijzelf vind ik dit niveau

mooi. Het team is nog lang niet
uitgegroeid. De samenwerking

met Karel Mollevanger is goed.

Alles gaat naar tevredenheid.'

De trainerscarrière van Wouterse

is al lang. Al vanaf zijn 24-ste is hij

trainer. Slechte knieën maakte een

einde aan zijn spelersloopbaan.

11



,AARVERSLAG VOLLEYBALVEREN I G I N G

NEFIT ORION '99/'OO
Het afgelopen vereni-

gingsiaar is voor de vereni-

ging wederom een mijlpaal

gehaald, nl. de stap yan onze

heren naar de eredivisie.

De inzet van de herenlijn om
deze stap binnen drie jaar te reali-

seren werd ruimschoots gehaald.

ln een zinderende sporthal

Rozengaarde werd de eerste

beslissingswedstrijd tegen

Sliedrecht met 2-3 verloren, maar

een week later in Sliedrecht

waren de rollen compleet omge-
draaid en wonnen onze heren

met 3-0. Dit tot groot genoegen

van de vele meegereisde suppor-

ters.

De huldiging op het stadhuis en

de kampioensreceptie in het

ondernemingscentrum werd goed

bezocht en met een plezierig

gevoel namen we ook afscheid

van de trainer coach Pim Raterink.

Hij besloot te stoppen met de

training van de herenselectie.

Nog in de maand juni begon de

uitgebreide selectie samen met de

nieuwe trainer coach Jac. van

Compel aan de trainingen.
De sponsor commissie die hun

activiteiten behoorlijk hadden

opgevoerd het afgelopen jaar

wachten een zware taak om het
gestelde doel te realiseren.

De groep sponsors moest nodig
worden uitgebreid en de huidige
sponsoren waar de contracten in

het komende jaar af zouden

lopen een contractverlenging
voorleggen.

De hoofdsponsor NEFIT had reeds

toegezegd om door te met Nefit
Orion, maar dan onder betere

condities.

Ook was er met de gemeente

afgesproken om direct na de

vakantie in gesprek te komen over
de inrichting van sporthal

Rozengaarde. Het bestuur wilde
de nodige veranderingen

o.a. een andere vloer die ook
geschikt zou zijn voor T.V. opna-
men, daarnaast wilde wij graag

een ruimte om onze eigen spon-

soren en gasten op een goede

manier te ontvangen.

Dameslijn
ln de dameslijn moest aan het

eind van het seizoen danig wor-
den gewerkt aan de drie hoogste

teams, er was een groot verloop
in de teams. De trainer coach van

dames 1 Theo Boekhorst had

besloten na velen jaren te stop-

pen bi1 de vereniging, er moest

dus een nieuwe man (vrouw)

worden aangesteld.

Marinus Woutersen werd aange-
trokken en samen met Karel

Mollevanger en een bijna nieuwe
selectie gingen zij ook in de

maand juni aan de slag.

Ook bij dames 2 waren er veran-

deringen. Paul Langenakker ver-

trok en werd opgevolgd door de
inmiddels bekende Ciel lansen.
Bij dames 3 vertrokken enkele

oude bekenden en kwamen er

weer oude bekende voor terug,
onder leiding van good old Hans

Oolbekking gingen ook deze

dames, nu met de toezegging dat
de thuiswedstrijden echt doorde-
weeks zouden worden gespeeld

aan de slag.

Herenlijn
ln de herenlijn waren er ook aan

het eind van het seizoen de nodi-
ge mutaties. Juist in deze groep
vanaf heren 3 is de vergrijzing
toegeslagen iets wat door de
komst van een compleet jeugd-

team hopelijk een halt word toe-
geroepen. Verjonging is zeker bij
de regio herenteams noodzakelijk.

Het 5e team van Nefit Oríon wat
vorig jaar kampioen was gewor-
den degradeerde weer net zo snel

en viel uiteen. ln het vierde team
waren er personele problemen
ontstaan, en moest men zoeken

naar aanvullingen.fl,,NEFIT
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Heren 7 was net geen kampioen
geworden maar een tweede

plaats op de ranglijst geeft hun

het recht om te promoveren.

Al met al een drukte van belang
in het competitie gebeuren.

Ledental
Het ledental bleef in het seizoen

199912000 vrijwel gelijk, aan het

eind van het seizoen groeide het

aantal jeugdleden vooral mini-
leden. Cezien de landelijke ten-

dens een groot succes voor de

actieve jeugdcomm issie.

De lijnen en commissies
De jeugdcommissie, zie verslag

elders.

De recreantencommissie
ln de recreantengroep gaat alles

volgens wens, de groep blijft wat
ledental constant. ln de diverse

competities draaien we redelijk

mee. Het probleem trainers blijft
bestaan en ondanks de vele

oproepen zijn er nog geen verbe-

teringen op komst.

Het bedrijfsvolleybaltoernooi
Ook dit jaar werd er door de

bedrijven op verschillende niveaus

gespeeld, toernooien die dankzij

een goede toernooicommissie

ieder keer een succes zijn.

Veel dank gaat uit naar deze com-
missie die het bedrilfsleven naar

Nefit Orion toehaalt.En daarbij

ook financieel gezien bijdraagt tot
een verrijking van de kas.

Helaas heeft de toernooicommis-

sie besloten om aan het einde van

het seizoen te stoppen met de
werkzaamheden en is men naar-

stig op zoek naar vervangers.

Onze dank gaat uit, en om toch
nog een naam te noemen naar

Arend Hordijk die samen met de
vertrekkende comm issieleden jaar

in, iaar uit, zich hebben ingespan-

nen om deze toernooien te een

succes te maken. De nieuwe com-
missie leden succes toegewenst.

Beachvolleybal
Dit onderdeel van onze vereni-
ging wordt met het jaar steeds

uitgebreider. Ondanks het late

tijdstip en slechte weersomstan-

digheden stond ook dit jaar het
Simonsplein in het teken van de

Spaanse kust. Dankzij een perfec-

te organisatie werd het dit jaar

een groot succes. Mede door de

demonstraties van Pleasure Sport

Demo Tour kon menige

Doetinchemer genieten van mooi
volleybal in een grote mooi aan-

geklede zandbak.

5t. Nicolaas
Dit onderdeel van onze vereni-

ging is het minst zichtbaar, De

mensen die hierin actief zijn, zijn
meestal verkleed of onherkenbaar

t
;11
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gemaakt, ze doen dit via lange

baarden of ze nemen een andere

huidskleur aan. Ondanks deze

camouflage is dit onderdeel niet

meer weg te denken uit de

samenleving van Nefit Orion. Bij

de fam. Hofland rinkelt het eerste

telefoontje medio oktober om een

afspraak te maken voor 5 decem-

ber, en slaat de pepernotenkoorts

toe.

Ruud en Antoinette wederom har-

telijk dank voor dit bilzondere

jeugdwerk.

P.R en publiciteit
Het afgelopen iaar heeft Nefit

Orion regelmatig de pers

gehaald, zeker wat betreft onze

heren 
.l 
. De door de p.r. georga-

niseerde persconferenties werden

door de media behoorlijk

bezocht. Niet alle kranten deden

behoorlijk verslag van het volley-

balgebeuren maar dat is iets wat
je als vereniging moeilijk zelf kunt

regelen. De p.r. commissie doet

er van alles aan om zo professio-

nee uit de hoek te komen, wat

zeker is gelukt.

En nu r^naar hopen dat de media

dlt o'.'erneemt.

oooooooooo

bedroeg het aantal leden in de

jeugdcompetitie 88:

55 meisles en 33 jongens;

een stijging van 20 ten opzichte

van het vorige seizoen.

Daarnaast speelde een groot aan-

tal leugd-leden in de senio-er-

competitie. Het aantal miniLeden

bedroeg 30. Dit aantal is in de

loop van het seizoen toegenomer

tot 5l eden aan het einde van

^et serzoen. Voor alle trainings-
qi-oepen konden - zij het soms

rrer moeite - trainers worden
aa n getrokken.

Competitie
Er x,erd met Z meisjesteams en

-1 iongensteams deelgenomen

aan de competitie:

Theo Hugen

fongensliln
foke Emaus

Minllijn
Bert van Staal

'r Minillin :::,:::':::::;ir:t.,'.",,, 
,;:,..,

fannle Hugen
Secretariaat

Arend is eind I999 - na ongeveer

1 5 jaar - gestopt met de Jeugd-

commissie. Hil had dit ruim van

tevoren aangekondigd. Na zijn

vertrek zijn de technische zaken

ondergebracht bij de lijnen.

Ledental
Bi1 de start van het seizoen

,AA*VER§LAG §EUGDC&MIV|r§StE NEFIT ORroru

sEtzoEN l ggg-2000
Aan het begtn van het sel-

zoen was de samenstelling
van de commisrie als volgt:

Henk Bazen
Voorzitter
Arend Hordtfk

to
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d iverse categorieën deelgenomen

aan de minitoernooien in Wehl.
Met één mixed- en één meisjes-

team werd deelgenomen aan de
mini D-competitie in Hoog-
Keppel. Er werd dit seizoen

gestart met een soort 'kind-volg-
systeem' om de ontwikkelingen
en prestaties van de minileden
goed te kunnen volgen. Op deze

wijze kan een betere doorstro-
ming naar de verschillende

niveaus binnen de minilijn en

naar de C-jeugd plaatsvinden.

Open clubkampioenschappen
Met 3 meisjesteams (A-, B- en

C-jeugd) en 2 jongensteams

(B- en C-jeugd) werd ingeschre-
ven voor de voorrondes van de

open clubkampioenschappen.

Meisjes A en meisjes B werden
vrijgesteld van het spelen van de
voorronde. Alle teams gingen
door naar de volgende ronde.
Alleen meisjes A ging vervolgens
naar de finaleronde op 22 april in
Zutphen. Het team behaalde
opnieuw een prachtige tweede
plaats. Eén jongens- en één meis-
jesteam namen deel aan de voor-

ronde van de open clubkam-
pioenschappen voor D-jeugd.
Deze teams haalden niet de
finaleronde.

Gesloten clubkampioen-
schappen
Er werd dit seizoen niet deelgeno-
men aan de gesloten clubkam-
pioenschappen

Rayon-/regiotralningen
Verschillende jeugdleden namen
deel aan de rayontrainingen in
Hoog-Keppel Vijf jeugdleden wer-
den geselecteerd voor de NeVoBo

Volleybal School.

Activiteiten voor de jeugd
Op 4 december 1999 werd in het
Rietveld Lyceum het traditíonele
Sinterklaastoernooi voor de mini's
gehouden.

Overlge actlviteiten
Op 22 februari 2000 werd door
de minilijn in Sporthal

Rozen gaarde het scholentoernooi
voor groep 8 van de basisscholen

in Doetinchem georganiseerd.

Door de jeugdleden werd een

belangrijke bijdrage geleverd aan
de Sinterklaas- en Violenactie.

meisjes: 1 A-jeugd, 2 B-jeugd en

4 C-jeugd

jongens: 'l A-jeugd, I B-jeugd en

2 C-jeugd

De eerste competitiehelft waren
er 2 jeugdkampioenen:

Meisjes Cl en Jongens Cl werden
kampioen.

Meisjes Bl, Meisjes Cl, Jongens Al,

Jongens Bl en Jongens Cl promo-
veerden na de eerste competitie-
helft naar de Kampioensklasse.

ln die kampioensklassen waren de
teams uit het gewest Twente dui-
delijk sterker. Alleen Jongens Cl

kon de competitie met deze

teams goed aan. Zij werden -

ondanks protesten van onze ver-
eniging - helaas niet erkend als de
kampioen, en moesten genoegen
nemen met een tweede plaats,

waardoor deelname aan de geslo-
ten clubkampioenschappen uitge-
sloten werd.

Meisjes Al degradeerde na de eer-
ste competitiehelft, maar werd de
tweede helft kampioen van de
tweede klasse.

Minilijn
Door de miniteams werd in de

w.q,§
§*«
$::*!
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NEFIT ORION
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19 JAAR
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MIDDEN
LONGA '59
STUDENTE

MARRTT DT'KMAN

MTR|AM BOEr
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NR. 2 STOFKE
STRIEKWOLD

23 JAAR
1.76 M
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SWITCH '87
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PASSER-LOPER
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NR. 6 INGE §TRUBOSCH

19 |AAR
1.77 M
MIDDEN
GEMINI
STUDENTE

NR. 7 NATASTA
TIEMESSEN

22IAAR
1.80 M
PASSER-LOPER
swtTcH '97
STUDENTE

NR. 8 T'IT§KE PUNTER

18 

'AAR1.82 M
MIDDEN
SWITCH '87
STUDENTE

NR. 10 MARTEEN
DUURSMA

24IAAR
1.85 M
PASSER-tOPER
NEFIT ORION
Werkt met verst.gehand icapten
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MANAGER

IAN-WtLLEM
WENTINK

NR. 9 MARIEKE MILDER

16 

'AAR
't.76 M
PASSER-LOPER
NEFIT ORION
STUDENTE

RION
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HET IS GEWOON EEN GEZELLIGE

VERENIGINGNEFI
'Dat was nog bij Rohda in Lobith.

Toen ik als speler stopte, ben ik
gelif k gaan trainen. Eerst dames

vervolgens de heren. Daarna

Victoria in Didam ook dames.

Toen wat westelijker, Zevenaar bij

Labeyllov. Ook weer dames.

Wevoc in Zevenaar was de vol-

gende club. (Heren als dames)

Sparta Zelhem was de volgende.

Bi1 dat herenteam heb ik het maar

een half jaar volgehouden. Toen

moest ik weg. Het herenteam van

Setash Huissen getraind en toen

weer dames bij Cemini in Elst.

En tenslotte 2 seizoenen bij

Vocasa. Met twee teams ben ik
kampioen geworden. Bij Cemini.

Cepromoveerd van de tweede

naar de eerste divisie. En met de

mannen van Wevoc kampioen

van de promotieklasse. lk ben ook

nog coach geweest van het dis-

trictsteam Regio Oost. Daarmee

zijn we tweemaal Nederlands

kampioen geworden. Maar meest-

al was ik al blij dat we niet degra-

deerden.'

ANATYSEREND

'Als trainer ben ik heel
sterk analyserend. Maar
ook enthouslast en veel stl-
muleren. En tot in het ver-
velende toe kritisch. Omdat
ik veel op detail train. Kijk,
dle meiden kunnen hier
allemaal goed volleybatlen.
]let gaat nu om de detalls.
Dat kost de speelsters veel
moeite. Ze zullen ook vaak
genoeg denken: hou fe kop
nou eens. Daarom is het
ook prettig dat Karel
Mollevanger er bij is. Die
kan snel de juiste snaar
raken. En dan kunnen we
weer vol goede moed ver-
der.'

,dL RroN

Wouterse woont in Oosterbeek en

heeft kinderen. Mijs van twee

maanden. 'lk had een leerling in

de groep met die naam en dat

sprak me aan, mooie naam.'

En een zoon Jesse van 2 jaar.

'Mijn vrije leven is nu wat minder.

Daarvoor in de plaats doe ik nu

hele leuke dingen met de kids.

Eén van mijn grootste hobby's is

knutselen aan mijn Peugeot 403.

Die auto is namelif k net zo oud

als ik. De wagen van 9 februari
.1956 

en ik ben vijf dagen later

geboren. Hardlopen doe ik ook

veel. De zevenheuveienloop heb

ik gelopen. Met de motor ben ik
nog door Mexico getrokken en

tweemaal door Amerika. lk heb

een opleiding tot Nevobo-docent

afgerond. Ook daar ben ik druk

mee. Twee jaar ben ik in de

zomer meegeweest naar Amerika

om een team te begeleiden naar

de SFU. Sport For Understanding.

Dat is een sportuitwisselingspro-
gramma tussen landen. Erg leuk.

En over titels gesproken. lk had

eerder dan Joop Alberda mijn
olympische titel. Als coach ben ik
in 1993 meegeweest naar de

Jeugd Olympische Spelen. Dat

was in Des Moines in Lowa in

Amerika. En gewonnen. Daar heb

ik me ook kaal laten scheren. lk

zat in een gastgezin en we keken

's avonds naar het NBA basketbal.

Allemaal van die spelers die kaal

waren. Een van die jongens van

dat gezin zei toen: You've cut
your hair same like them. Nou,

wij de badkamer in. Eigenlijk wilde

ik het helemaal niet. lk was vooral

benieuwd wat mijn moeder er

van zou vinden. Maar iedereen

was enthousiast. Ze zeiden alle-

maal: "Leuk houden zo!

Ach ja, het is beter dan zo'n ring-
baard om je hoofd.'

Voor Wouterse kwam een wens

uit toen hij afgelopen zomer

gevraagd werd om de dames van

Nefit Orion te trainen. Hii heeft

het erg naar ziin zin. Maar op de

vraag wat hij van de vereniging

Orion vindt valt een lange stilte.
'Euh...(denkt lang na)... Euh.'

Dan bedachtzaam. 'Het is

gewoon een gezellige vereniging.
Veel initiatieven. Maar ik hoop

wel dat men de breedte van de

vereniging in de gaten houdt. De

top kan alleen functioneren als

het fundament klopt. Heren 1

krifgt veel aandacht. Ook finan-
cieel is dat zo. Terecht. Je merkt
dat iedereen van buiten Nefit
Orion daarover begint. lk merk

ook nadat de heren promoveer-

den naar de eredivisie dat het

oude sfeertje van vroeger weer
komt. Het zaterdagavondgevoel

begint weer te leven. Veel suppor-

ters, jeugd met spandoeken, alles

hangt aan elkaar. Toen heren 1 in

Rotterdam speelden zijn wij als

team ook naar die wedstriid toe

gegaan. Het begint weer te leven.

Maar ik heb ook gezien bif Vocasa

en je zag het ook in Breda: Eén

dip en alles stort in elkaar. Als ik

nu mijn oor te luisteren leg dan

heb ik niet het idee dat alle teams

zich 1 00 procent serieus geno-

men voelen. Met moet er serieus

voor waken dat de identiteit met
de eigen club niet verloren gaat.

Want dat verdienen ze hier niet.'

21
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VOTTEYBALSCHOOL

ln de vorige Orion Expres hebben

we lullie een artikel over onze

ieugdspelers bij de NeVoBo vol-

leybalschool (NVS) beloofd.
Here they arel (foto)

NVS A-jeugd (Oss)

Janneke Wesselink,

15 jaar (dames 2)

Crote voorbeeld: Marrit Leenstra

Veronique Willemsen,

16 jaar (dames 5)

Crote voorbeeld: Marco Klok

NVS B-jeugd (Deventer)

Manon Cijsberts,

13 jaar (meisjes 82)

Crote voorbeeld: Alice Blom

Deborah Willemsen,

1 3 jaar (meisles B1)

Crote voorbeeld: Chalne Staelens

NVS C-jeugd (Eibergen)

Kimberly Kistemaker,

1 1 jaar (meisjes Cl)
Heeft nog geen echt voorbeeld,

wil gewoon erg goed worden!

Anouk Sanders,

11 jaar (meisjes C3)

Crote voorbeeld: Bas van de Coor

Daan van Haarlem,

1.1 jaar (jongens B.l)

Crote voorbeeld: Bas van de Coor

Niek Hugen,

11 jaar (jongens B1 )
Crote voorbeeld: Bas Mollevanger

Koen Pasman,

12 jaar (jongens B1 )

Crote voorbeeld: Erik Hermsen

Sander Hugen,

1 3 jaar (jongens B1)

Crote voorbeeld: Peter Blangé

Naast de twee trainingen per

week bij de vereniging (janneke

zelfs drie) trainen deze jeugdle-

den op zondag (gemiddeld twee

zondagen per maand) drie uur bij

de NVS. Ter ondersteuning van

deze trainingen moet ook thuis

nog een fysiek programma wor-

den afgewerkt. Al deze extra trai-

ningen mogen niet ten koste

gaan van de schoolprestaties (vin-

den de ouders, maar ook de spe-

lers zelf wel) . Manon krijgt op

haar school (Rietveld Lyceum)

extra begeleiding (begeleiding

toptalenten in samenwerking met
het Olympisch Steunpunt

Celderland). Voor alle spelers

geldt dat er naast school en vol-

leybal nauwelijks tijd overblijft
voor andere hobby s. Kortom, .je

kunt dit alleen volhouden als je

écht gemotiveerd bent. En dat
zijn deze spelers zonder uitzonde-
ring.

Op 22 november yl. is in de Derde

Time-Out een informatieavond

voor ouders van selectiespelers

(prestatieteams) gehouden. Ook

de ouders van spelers van oplei-

dingsteams waren hiervoor uitge-
nodigd. De opkomst was goed.

Bij de meisjeslijn kan gezien het

grote aantal leden duidelilk van

selectie worden gesproken. Om
ieder jaar goed te kunnen selecte-

ren zijn er in de B-, C- en D-jeugd

ook opleidingsteams. Bij de jon-

genslijn llgt dit helaas anders. In

die lijn is het vooral van belang

dat de teams de aansluiting

behouden. Vanuit de jeugdlijn

vindt doorstroming naar de

dames- en herenlijn plaats. Dit

.jaar is voor het eerst sinds jaren

weer een jongensteam doorge-

stroomd naar de herenlijn (heren

5). Een goede zaak in het kader

van het totale opleidingsgebeuren

binnen de vereniging.

Tijdens de informatieavond is

door de .leugdcommissie nog

eens duidelijk benadrukt dat Nefit

Orion talenten de kans biedt om

zo hoog mogelijk te spelen en

zich verder te ontwikkelen, maar
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dat er voor de spelers die die

ambities niet hebben, natuurlijk

ook altijd plaats blilft binnen onze

vereniging. Het plezier van de

spelers, op welk niveau zij ook

spelen, staat voorop!

Geheugensteuntie!
Op zaterdag 6 januari 2000 spe-

len onze open club teams (meis-

jes B, meisles C en jongens C) de jeugd gehouden. 's Morgens van
voorronde van de open club kam- 9.30 - 'l 2.00 uur is er een clinic
pioenschappen in de Diekmanhal voor de minileden, 's middags
in Enschede. van I 3.00 - 1 6.00 uur een onder-
Laat de spelers daar niet alleen ling toernooi voor de jeugdleden.
met hun coaches staan, maar Deze activiteiten vinden plaats in
kom de teams aanmoedigen! Sporthal Rozengaarde. ln het

kader van samenwerking met
Op woensdag 3 januari 200.1 Huévo zijn ook de jeugdleden van

wordt er weer een clinic voor de deze vereniging uitgenodigd.

een betere temperatuur heeft.

Onzin. De meeste doucheruimten
zijn redelijk tot goed schoon,

zeker als je gebruik maakt van

badslippers.

Nogmaals douchen is een wezen-

lijk onderdeel van je eigen hygië-

ne. Laten we er met z'n allen naar

toe werken om na de sportpresta-

tie meteen te gaan douchen.

Hierin ligt een taak voor: de

volleyballer, de trainer, de coach

en natuurlijk ook de ouders.

LICHAATVI LEVERï

TOPPRESTAÏIE§W§Y
Ill"qrr

Wil je de top bereiken

in de sport zul je vee! moe-

ten trainen en oefenen.

Je lichaam moet dus een toppres-

tatie leveren. Dit kun je bijvoor-
beeld vergelijken met een motor.

Deze motor moet in optimale
conditie zijn om maximaal te kun-

nen presteren. Na de prestatie

dient er onderhoud te worden
gepleegd.

Ook in de sport moet je eigen

lichaam een goede verzorging
hebben na de geleverde prestatie.

Dat bete-

kent dat
je na de

i nspan-

ning

je

Na inspanning is je lichaam toe aan verfrissing!

lichaam moet ver-frissen door
middel van een lekkere douche.

En dit niet een half uur na de
prestatie (lees pas als je thuis

bent) nee, voordat je je omkleedt.
Douchen is een wezenlijk onder-
deel van de sportbeoefening.

Op dit moment moeten wij con-

stateren dat een hele horde
(jeugd)volleyballers zich niet na

de training en of wedstrijd gaat

douchen. Een veel gehoorde

smoes is dan dat de douches

smerig zi.jn en dat thuis het water

25



MINILUN ORGANISEERT
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Op zondagmorgen 3

december organlseerde de

miniliin weer het jaarlijkse

sinterklaastoernooi in de

beide gymzalen van het

Rietveldlyceum.

Deze keer deden er behalve

teams van Labyellov ook 2 teams

mee van Huevo. De voorzitter

memoreerde in het openings-

woord dat Orion hoopt op een

verregaande samenwerking tus-

sen de beide volleybalverenigin-

gen in Doetinchem.

De circa 60 mini-leden speelden

onderlinge wedstrijden in de cate-

gorieën 3 tegen 3, 4 tegen 4 en

Mini-D. Zoals gebruikelijk had

Sinterklaas een ploeg Pieten

gestuurd om te fluiten bij deze

wedstriiden. Zif hadden de mini-

spelregels al gauw onder de knie.

ln de pauze was gezorgd voor

een verfrissend drankje, terwill er

voor de talloze ouders en overige

toeschouwers doorlopend koff ie

werd geschonken. (Op verzoek

wordt volgend jaar ook aan thee

gedacht.)

Toen Sinterklaas binnenkwam,

waren net de finalewedstrijden

aan de gang. Hij verbaasde zich

over bet grote aantal mini-leden

en het spelniveau. Hij voorzag

voor Nefit Orion een zonnige toe-

komst. Of hij daar een trainings-

kamp in Spanje mee bedoelde?

Onder het aanheffen van een

beroemd sinterklaasliedje verliet

Sinterklaas na de prijsuitreiking de

zalen en beloofde ook volgend
jaar weer present te zi.in.

Ps. De organisatie is die dag wel 2

cd-doosjes met sinterklaasliedjes

kwijtgeraakt (een volle en een

lege). Weet u waar deze gebleven

zijn, neem dan even contact op

met .loke Emaus, Louise de

Colignystraat 5 tel. 345363.

oooooooooo

Nefit Orion Fanshop

J
I
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Bii elke thuiswedstriid.
Opbrengst is voor de
jeugdafdeling.

Shirts, broeken,
bermudà's,
petten, t-shirts,
rugzakken etc.
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Met Nefit Orion en
KOESKOES opdruk.I
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Contributie
1) Tijdstip betaling

-september

-jan uari

-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 seízoen ongewijzigd.

3) Clubcontributie
De clubcontributie voor het

Sen ioren

A / B-junioren

CIDIElF-junioren
Recreanten

: hele jaar of 1e periode

: 2e periode

seizoen 2000-2001 bedraagt:
geboren vóór 1-10-1982
geboren op of na 1-10-1982
geboren op of na 1-'10-1986

f 27 5,-

Í 210,-

f 155,-

f 170,-
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 2000-200-l bedraagt:
Senioren geboren vóór 1-10_19g2 Í lO,_
A-junioren geboren op of na 1-lO-1992 f 45,_

B-junioren geboren op of na 1-10-lgg4 f 45,_

C-junioren geboren op of na l-10-19g6 f 45,_

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

Recreanten t 25,_

Verenigingsleden f 25,-
Bondscontributie wordt voor een heel yaar of per periode (bij tussentijds gestart lidmaatschap) betaald en
wordt tegelijk met de clubcontributie voor het hele of halve laar 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 oÍ per periode) voor de contributiebetaling. Per acceptgiro wordt f 1,- 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) Beèindiging lidmaatschap
3eeindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen schriftelijk worden doorgeven aan de ledenadministratíe.
''e"t<ening van clubcontributie vindt plaats per kwartaal. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

8) Nieuw lidmaatschap
Ir'sc-' 

" 'g kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost voor:
Seniore- f 20,- A- t/m E-junioren f 15,_
Recreanten f 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, Einthovenla an 17, 7oo2 HE Doetinchem, tel. 03-l 4-333209

29



Twee profielen van

Nefit Orion

Giel fansen
Op mijn 19e speelde ik voor het

eerst een balletje bovenhands en

kwam tiydens mijn actieve

speelperiode altijd uit voor

Wevoc, Westervoort, op de positie

mid, buiten en tenslotte spelver-

deling. Elk jaar kwam ik technisch

een stapje hoger tot en met de 2e

divisie. Een chronisch ontstoken

kop van de kuitspier op mijn

28ste betekende einde actieve

volleybalca rrière.

Nefit Orion
Vrí;e tijd te over en wat moet je

daarmee? lk stapte in het trainers-

vak. Trainde bii Wevoc alle gele-

dingen en stapte enkele seizoe-

nen terug -een frisse wind werd
.odig- over naar Nefit Orion.
l:-es 5 werd mijn eerste activi-
-.= .. - -iveau was dit een stapje

maar in beleving en plezier

het een hele grote stap

Op dit moment is dames 2 mijn
uitdaging. Daamaast volg ik de B-

cursus die zoveel tijd vraagt dat
mijn andere hobby's (sjoelen,

handwerken) erbij inschieten. Na

de B-cursus overweeg ik de C-

opleiding te volgen of de cursus

Topyeugd. Voorlopig is het zover

nog niet.

Mijn vizier is nu op Nefit Orion 2

gericht. lk heb het bij die groep

prima naar de zin. Wat mil betreft

blijft die samenwerking voorlopig

zol

TEAMSAMENSTELTING

DAMES 2

1. Franka Rijksen
2, Debbie Slotboom
3. fanneke Wesselink
4. Cindy Bruggink
5. Suzan Wieggers
7, Simone Milder
8. Herma Zeevalkink
9. Suzan Rexwinkel
1O. Sanne Keizer
Trainer/Coach
Giel fansen

oooooaoooo

fanneke Wesselink
lk ben janneke Wesselink en speel

ongeveer 6 jaar volleybal. Via de

mini's ben ik steeds hoger gaan

spelen en op dit moment zit ik
het eerste jaar in de selectie van

dames 2. Dal is erg gezellig.

Verder heb ik een zusje dat soms

zwaar irritant is, maar ook wel

eens leuk. Ze probeert beter in
volleybal te worden dan ik, dus

moet ik hard blijven trainen om

dat niet te laten gebeuren.

lk kwam op het idee om te gaan

volleyballen, omdat mijn hele

familie, zelfs mijn opa, dat deed

of nog doet. Doordat ik nu zoveel

volleybal, heb ik goed leren plan-

nen in die boeiende tweede fase

van het studiehuis waar ik nu

middenin zit. Als ik niet hoef te

volleyballen en huiswerk moet

maken, vind ik het leuk om te
lezen, uit te gaan of mee te zin-

gen met de radio. lk hoop dat we

met dames 2 het hele seizoen zo

doorgaan zoals we nu begonnen

zijn. Coed dus!
,t,_
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3e divisie dames

Reglo Oost
l. Wevo'7O I
2. SNS/§avico

3. Multimate/
Devolco I

4. Arke/Pollux 2
5. Halley 1

6. Nefit Orion 3
7. Nefit Orion 2

8. Tornado I
9. Sparta 1

tO. Wevoc 1

I l. Boemerang I
12. Flevoll I

-Denekamp

-Oldenzaal

-Wehl

-Doetinchem
-Doetinchem
-Geesteren

-Zelhem

-Eibergen

-Flerlngen
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EEN KERSTVERHAAT OVER HET

W&LI§YBIERTEAM!
ln de vorige Orion

Expres maakten de sympa-

thieke mannen van het vol-

leybierteam bekend dat Café

fansen hun sponsor is.

En dat de uiterst bekwame uit-

baatster Thérèse het team ging

kleden. Lees en huiver bij het vol-

gende horrorverhaal over een

klein pittoresk sportzaakje en de

dramatiek van de leverdatum.

De eerste afspraak...
Dit weerzinwekkende verhaal

begint bii de toen nog goed

ogende verkoper Nordin. (Dit is

een fictieve naam, elke gelijkenis

met de echte Nordin is absoluut

geen toeval). Nordin K. had een

brochure met fraaie volleybalspul-

len. Die achteraf niet leverbaar

waren. Maar dat wist Nordin heus

wel! Deze textielmaffioso wist het

volleybierteam te overtuigen om

vooral bij hem te kopen want de

brochure toonde volop de kwali-

teitsspullen van onze, toen nog,

vriend Nordin. Niet kopen zou

een doodzonde zif n. Met zijn

bekende verkooparg u ment:

I make you an offer you can't
refuse. Otherwise you're dead

meat! Ziln argumenten deden

zelfs William shaken in zijn maatje

52. Nadat ook onze rode reus

'om was' besloten we de Sporting

Coods bij onze vriend, toen nog,

Nordin te bestellen. Enfin, spulle-

tjes besteld. Belofte dat over een

paar dagen alles klaar en bedrukt

zou zijn gaf ons veel vertrouwen.

Coed geluimd besloten we het

Thérèse met de officiele overhandiging van het trainingspak en pet aan Paul Löwental

glas te heffen op deze megadeal

met onze vriend, toen nog,

Nordin en maakten waterdichte

afspraken over de verdere afhan-

deling.

Twee weken later...
Vol vertrouwen togen de sympa-

thieke mannen naar het inmiddels

voor hun overbekende etablisse-

ment Café Jansen. Met de uiterst

bekwame en ook charmante uit-

baatster Therese l. Nordin, toen

nog enigszins onze vriend, was er

nog niet maar dat zou niet lang

meer duren. Dachten wil toen

nog in onze nalViteit. De textiel-

dealer zou deze avond de kle-

dingmonsters laten zien. Om de

stemming er goed in te brengen

werd het glas vast geheven op

onze, toen nog, vriend Nordin.
Na behoorlijk wat glazen, want

onze, toen nog, vriend Nordin,
was schijnbaar erg druk en liet

wat langer op zich wachten.

Na erg veel glazen en de eerste

d ron kemansverschijnselen al

opdoemend besloten we de eer-

ste overdracht maar af te blazen.

De textieliutter van het kleine en

steeds minder pittoreske zaakje

liet het behoorlijk afweten. De

sympathieke mannen gingen naar

huis met een platte portemonnaie

en een illusie armer. Thérèse bleef

in onbegrip achter. En pinkte een

traantie weg bij het zien van zoveel

onbegrip bii haar protégés. Een

nieuwe afspraak werd gemaakt....

Tien dagen later....
Door het enigszins afgenomen

vertrouwen besloten we op de

volgende afspraak slechts een ver-

tegenwoordiger te sturen. Paul L.

werd "vrijwillig" gedwongen om

namens het volleybierteam de

monsters te keuren met onze,

maar wel in behoorlijke mindere

mate, vriend Nordin. Onze kleine

textielbaron zou enkele bedrukte

Sporting Coods tonen en om

goedkeuring vragen. U raadt het

al onze kleine Versacci in noten-

dop kwam slechts met een vage
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HET KERSWERHAAL VAN HET

VOLLEY§'§M§MAruE
':.:- -: - - j :::- grap) opda-

_::- . ::-:--=D 3. Onze Paul L.

- - _::=- .€nvarring achterla-
-: - : :: - t. lverd later totaal

- :':.-ur en volledig gedesoriën-

.::'d, in tijd plaats en persoon,

opgenomen op de gesloten unit
van de psychiatrieafdeling in het

Slingeland ziekenhuis. Hij mag

inmiddels weer beperkt bezoek

ontvangen. (Op doktersadvies lie-

ver geen teamgenoten en al hele-

maal geen Nordin K.) Hij wordt
door een brede staf van medici

gecoacht. Bedankt Nordin!
Paul L. reageert nogal heftig op

de inmiddels opgestarte teken-

therapie op de geisoleerde bezig-

heidsafdeling.

Een halve maand later...
Onze staatsvijand nummer 1

Nordin K. (ook wel Nordin met
de kleffe handjes genoemd) had

het voor elkaar gekregen om l
pasmodel achterover te drukken

uit een wat vage partij vanuit
Letland aangespoeld in de Rotter-

damse haven. Een passessie werd
geregeld. Hiervoor werden twee

sympathieke mannen gerekru-

teerd. De reeds eerder genoemde

en nog steeds volledig overspan-

nen Paul L. met zijn psychiatri-

sche begeleider en mental coach

Hennie H. (Hennie H. werkt
nameiijk in ziekenhuis. Wel op

een andere afdeling. Maar heeft

ervaring met instabiele mensen).

Het lvoord pasmodel suggereert

een passend pasmodel. Het mee-

gebrachte lap stof, enige gelijke-

nis met een trainingsbroek kon

niet geheel ontkend worden,

week daar enigszins van af.

Hennie H. verdween namelijk in

de zak iute tot aan zijn oksel.

(Paul L. reageerde instinctief en

primair: 'Het zit als gegoten.'

Hierop werd Paul L. op uitdrukke-
lijk advies van Hennie H. met

gezwinde spoed naar zijn isoleer-

cel teruggebracht. Welis-waar

onder de nodige dwang). De

laconieke reactie van de jute-

grootgrutter Nordin K.: 'Er kan

niet geruild worden.' Dit maakte

de stemming er niet beter op.

Ook Thérèse kwam reeds met een

heggenschaar op Nordin K. af.

Celukkig konden de begeleiders

van Paul L. tijdig ingrijpen. Van de

inmiddels internationaal gezochte

Nordin K. is sindsdien niets meer

vernomen hij verblijft waarschijn-

lijk bij zijn vriendin, Tatjana S., in

Letland.

Drie wedstrijden later...
De levering werd eindelijk

gepland. Met een nieuwe verko-

per van het kleine edoch weinig
sym path ieke sportzaakje. Met
lood in de schoenen werd er

wederom in café .lansen verza-

meld. Tot onze grote verbijstering
was de nieuwe verkoper op tijd.
Ons angstige vermoeden dat dit

allemaal toch wel erg gladjes ver-

liep bleek volledig juist. De leve-

rancier van de Sporting Coods

had het label Made in Letland

afgeknipt en bleek slechts de helft
van het gevraagde bij zich te heb-

ben. ln ieder geval was er nu een

shirt, een broek, een trainingspak
en een tas. Tot onze grote verras-

sing werd de niet gevraagde

waterzak met spons wel geleverd.

De rest van de leverantie laat nog

op zich wachten. De zaakwaarne-

mer in Letland schilnt tegenwoor-
dig als compagnon ene Nordin K.

te hebben. Maar tot onze grote
vreugde kunnen wif eindelijk op

een representatieve wijze onze

sponsor vertegenwoordigen.

Overigens mag niet onvermeld

blijven dat onze sportieve resulta-

ten niet geleden hebben onder
deze zaak en wij ons als stabiele

middenmoter in de altijd zware

en lastige derde klasse F hebben

genesteld.

Voor de fraaie sportkleding:
danken wij onze sponsor

Café Jansen die altijd geloofd

heeft in een goede afloop van

deze slopende affairel

De uiteindelijke overdracht van de kleding met geheel rechts de vervanger van Nordin
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De winnaar krijgt een: KOES KOES PET

, . n : .: : -:::e Speler van heren l.
- : : . .=r- is Toon Cerbrands tegenwoordig coach.

: , , = 
. :-o lvon bij de dames in 1996 de Olympische Spelen.

r .',: <e spelverdeelster keerde in november terug bij dames l.
j n rvelke Duitse plaats woont Markus Richter.

6. Noem de stad waar het hoofdkantoor van de FIVB staat.

7. Van welke club komt dames 1 speelster Danielle Coorman.

8. ln welk jaar werd dames 'l kampioen.

9. Bij welke club begon dames.l coach Marinus Wouterse als trainer.

10. Welke van de broers Rademaker speelt met een hoofdband.

1 1. ln welk jaar deden de Oranje dames voor het eerst mee aan de

Olympische Spelen.

12. WaÍ was de uitslag van de eerste set tussen Nefit Orion en Sudosa

op 2 december il.

13. Starlift hield Orion in 1982 op .l set van de titel. Uit welke plaats

kwam Starlift.

I4. Een van de tegenstanders bij de dames I is Vanilla VC 2.

Wat is Vanilla.

15. ln welke kleuren speelt het volleybierteam.
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Lever de antwoorden in in de brievenbus in het sponsorhome.

Uiterste inleverdatum, zaterdag 13 januari 2001 tijdens de thuiswed-

strijd van heren I tegen Alcom/Capelle.

Naam :

Tel.

Team :

aoooooooo
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