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Marijke Menzo 0314 - 32 61 84
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tel. 031 6-2477 59
Íax 031 6-24941 5

e-mail. wim boonekamp@worldonline.nl
I nternet: rvww. nef it-orion.com
lnschrijf nr. Kamer van Koophandel

Centraal Celderland V.40119825

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Koos Kuiper

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

Van de voorzitter /V oorwoord f acques
Roger Beumer
Vervolg facques/KOESKOES lief
Algemene jaarvergadering
Wedstrijdoverzicht per team
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Rayon Vorden
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loop Knoop
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Bert Snippe
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Heren I

Roel Vennik

Dames'J

0313 - 65 14 57

lan-Wiliem Wenting 026 - 17 04 611
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wiik 3
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Bestuurszaken
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Het lijkt me logisch om in deze

eerste editie van onze Orion-

expres in het jaar 2001 te begin-

nen met iedereen een gezond en

sportief 2001 toe te wensen.

Laten we hopen dat alle goede

voornemens zowel in het per-

soonlilk leven als op sportief
gebied in dit nieuwe jaar kunnen

worden gerealiseerd. Het zal de

meesten van ons wel net zo gaan

als mijzelf en dan heb ik het over

het gevoel dat alles zo snel gaat.

"De tiid vliegt" zeggen we dan. ln

die zin vond ik het prettig om zo

rond kerst en oud en nieuw een

poosje niet te hoeven werken en

)ekker tot rutt te komen.

Maar goed, dit duurt nooit zo

lang want het belooft voor mij en

waarschijnlijk voor de meeste van

ons weer een druk jaar te worden

met allerlei leuke en soms minder

leuke activiteiten.

Uit de jaarverslagen van de ver-

schillende lijnen, zoals deze opge-

nomen zijn in de vorige editie

blijkt dat over het algemeen mel-

ding wordt gemaakt van zeer

positieve ontwikkelingen.

Wel heeít de nieuwe trainer van

Dames I Marinus Wouterse daar-

in melding gemaakt van zijn idee

dat niet alle teams zich 100 o/o

serieus genomen voelen binnen

de vereniging. Als dit inderdaad

zo is dan moeten we hier meer

aandacht aan besteden.

Orion
Zelf heb ik niet het gevoel dat het

verenigingsbeleid aanleiding geeft

tot deze minder prettige gevoe-

lens. Wel hoor ik in de wandel-

gangen dat men soms vindt dat

het sponsorhome breder toegan-

kelijk zou moeten zijn. Op zich

kan ik me dit wel voorstellen,

want het is best de moeite van

een bezoekje waard. Aan de

andere kan moeten we beseffen

dat deze ruimte vooral bedoeld is

als ontvangstruimte voor bedrij-

ven en personen die het finan-

cieel mogelijk maken dat in
Doetinchem op een hoog niveau

wordt gevolleybald. Afgezien van

bepaalde gevoelens over zaken

die minder goed gaan, overheerst

bij mil toch het positieve.

Dit laatste geldt wat mij betreft

ook in het bijzonder voor alles

wdt me[ onze leugd te mdken

heeft. Zowel voor wat betreft de

prestaties als voor de inzet van

het jeugdbestuur bij allerlei

onderwerpen die toch maar weer

georganiseerd moeten worden,

zoals toernooien, De Nefit Orion

Fanshop, enz. enz. Allemaal

zaken die de sfeer in de vereni-

ging positief beinvloeden. Tot slot

had ik recent de eer om prijzen

uit te mogen reiken bij het

bedrilfsvolleybaltoernooi. Ook hier

zijn mensen als Henk Albers, Ruud

Hofland en vele anderen druk in

de weer om dit bilzonder gezelli-

ge toernooi te organiseren.

Celukkig, er gebeuren ook vele

leuke dingen binnen de club.

Houen zollk wens iedereen veel

speelplezier en succes!

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

WOORD
Geen excuus meer! Vanaf nu

kan niemand meer ziin mond
houden als de vrolijke tonen
van het koeskoes lied worden
ingezet tijdens thuiswedstrijden
van heren 1. Karel Mollevanger
bedacht de tekst en in deze

Orion txpres.ttaat die dan ook,

Dus leer het uit je hoofd of knip
het uit en neem het mee naar
de wedstrijd. Dan wordt het
nog gezelliger. Want heren 1

heeft zich zo goed als zeker

geplaatst voor de play-offs.

En dat betekent zelfs dat ze

nog kampioen kunnen worden.
Nou is dat wat overdreven maar

laten we het wel steeds gezelli-
ger en sfeervoller maken tíidens
de thuiswedstrijden. Want het
blijft toch een optimale presta-

tie en de spelers roemen elke

keer weer de sfeer in sporthal
Rozengaarde tijdens thuiswed-
strijden. Zo ook Roger Beumer

in deze editie. En trainer f ac.

Van Gompel zei het al voor de

competitie. Van die play-offs

gaan we een groot feest maken.
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ROGER BEUMER
Roger Beumer beleeft

dit seizoen drukke tijden. De

Apeldoornse volleyhaller

speelt in het eerste team van

Nefit Orion. Daarnaast is hij

druk met zijn studie op de

Hogere Technische School in

Deventer.

Vrife tijd is voor de Beumer dus

minimaal. Toch heeft de 22-jarige
nog ruimte om een team te trai-
nen. De nieuwkomer bij Nefit

Orion heeft op woensdag een

mannenteam van PZlDynamo

onder zijn hoede. "Dat team train
ik éénmaal in de week. Daarnaast

probeer ik ze op zaterdag te

coachen. Dat is meestal wel te
combineren met het spelen bij

Nefit Orion." Het team dat Roger

Beumer onder zijn hoede heeft bij

Dynamo speelt in de promotie-

klasse. Beumer heeft de opleiding

oefenmeester A gedaan. Op dit
moment heeft hil niet de ambitie
om meer trainersdiploma's te
halen. "lk vind het leuk een team

te trainen, maar ik probeer het af

te bouwen."

HTS
Want ziin studie moet natuurlif k

ook doorgaan en lijdt toch wel

enigszins onder al zijn volleybal-

verplichtingen." lk loop op de

HTS op dit moment iets achter.

Er is echter geen reden voor

ongerustheid, want bijna al mijn

medeleerlingen lopen achter."

AMATEURBASIS
Het zal lastig worden voor
Beumer extra tijd te vinden voor
studie. De vele trainingen en

wedstrijden bij Nefit Orion kost

veel tijd. Het lijkt wel een profes-

sionele hobby. "sommige eredivi-

sie teams zijn hele dagen met vol-
leybal bezig zijn en krijgen

daarvoor betaald. Wij zijn in een

week ongeveer twintig uur actief.

Wij gedragen ons als professio-

nals, terwijl wij de sport op ama-

teurbasis bedrijven. We trainen

vier keer in de week. Dat is zo'n
tien uur en de rest gaat aan rei-

zen, voorbereiden en spelen van

wedstrijden op ."

RESULTATEN
Als je zoveel tijd in de sport steekt

als Beumer, is het ook prettig om
resultaten te zien. Op het moment
van schrijven heeft Orion de laat-

ste wedstrijd kansloos met 0-3

verloren van Alcom Capelle. "Van

Alcom Capelle verliezen is geen

schande. Dat is een topploeg.
De overwinning in de uitwedstrijd

tegen hun was een meevaller.

Extra punten. Wij moeten winnen
van Lycurgus, Sudosa, Zwolle,
Ekspalvo en misschien welAMVJ.
Dat zijn de ploegen waarmee wij
ons moeten vergelijken."

HANDHAVEN
AIs Nefit Orion zich handhaafd in
de eredivisie, willen de mannen

van trainer Jacques van Compel
volgend seizoen een trapje hoger.

Dat houdt in dat Beumer nog

meer tijd in het volleybal meet

steken. "Wij gaan volgend jaar

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

E}HJ §TIGGEFÈS
LOUISE DE COLIGNYSTRMT 13,

7OO1 GD DOETINCHEM
TEL: (0314) 332292 FAx (0314) 364367

MOLENKAMPSPARK 2, 7607 LE ALMELO
TEL: (0546) 82 15 15 FAX (0s46) 82 75 43
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meer trainen." De vraag blijft of

Nefit Orion zich dan ook moet

versterken. "lk weet niet of er veel

nieuwe jongens bijkomen.

Misschien zit er voldoende rek in

de huidige selectie. Het manage-

ment maakt uit wie geschikt is

hogerop te gaan. lk ga er in ieder

geval van uit, dat ik volgend jaar

bij NeÍit Orion in de eredivisie

speel."

EREDIVSIE
De eredivisie was ook de insteek

van Beumer voor Nefit Orion te

kiezen. Beumer speelde vorig sei-

zoen bij SSS uit Barneveld, dat

toen nog in de eredivisie speelde.

Tildens het seizoen kwam naar

buiten dat SSS een samenwer-

kingsverband aan ging met Jong

Oranje. Dat betekende dat er

voor de toenmalige hoofdmacht

geen plaats meer zou zijn.

Beumer hoefde niet lang te wach-

ten op een nieuwe club.

"ln februari stonden Eric Veenstra

en Cerard Wesselink bij mij op de

stoep. Zij vroegen of ik trek had

Fotobijschrift: NeÍit Orion een leuke groep.
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om bij Nefit Orion te spelen. Dat

leek mij wel wat. Vooral toen zij

met de plannen op tafel kwamen.

Het plaatÍe zag er prima uit. De

namen van de nieuwe spelers

maakten indruk. lk vond het een

goede zaak daÍ Henk Hansma en

Aage Baanstra op de lijst stonden.

Daarnaast was ik blij dat Arthur

Vennik en Eric Hermsen bleven."

Het liep vorig seizoen bij Nefit

Orion op rolletjes. Het eerste

team werd kampioen van de eer-

ste divisie en promoveerde. Het

opgezette plan kon doorgaan,

maar was Beumer ook gekomen

als Nefit Orion niet was gepromo-

veerd. "Vet het team van vorig

seizoen waarschijnlijk niet. Als we

met de huidige selectie nog een

jaar eerste divisie moesten spelen,

had ik het zeker gedaan. Het doel

was dan toch in één jaar te pro-

moveren."

TRAINER 

'ACQUESOndanks zi.jn ervaring leert ook

deze 1 .97 meter lange speler dat

t

I 
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zijn spel nog beter kan. Trainer

Jacques van Compel speelt daarin

een belangrijke rol. "lk had in het

begin van het seizoen veel last

van een schouderblessure. Van

Compel zag de oorzaak. lk had in

de afgelopen jaren miin eigen

slag ontwikkeld. Die bleek niet

juisr. Door ziln aanwijzingen

kreeg ik een betere slagtechniek

en leer ik ook mijn slag beter af te

maken."

SFEER
Sfeer speelt voor Beumer een

grote rol. ln dat opzicht is hij ver-

wend. "Bil SSS was het in het jaar

voordat wij promoveerden een

heksenketel. ln de eredivisie werd

het nog gekker. Veel supporters

bezochten ook de uitwedstrijden.

Dat moet bij Nefit Orion nog

groeien. We zijn op de goede

weg. De sfeer bij thuiswedstrijden

in sporthal Rozengaarde in ieder

geval in één woord

fantastisc h. "
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IACQUES VERHAGEN
laten dat welverdiend weten.
En ook in dit nummer de toe-
komstige kampioenen. Foto's

van de Vriendjes en

Vriendinnetjes dag. Met deze

dagen hoopt de jeugdafdeling

kinderen enthousiast te maken
voor volleybal. En wie weet zit-

oooooo!,,t'

NEFrr.,:l,lltb*
Koes koes. Een Nefit Orion lied.

Refrein:

OOOOOH Orion (Koes Koes)

Wat een klap, wat een smash oh oh hak 'm in de grond.

OOOOOH Orion (Koes Koes)

Wat een bal, wat een blok oh oh hak 'm in de grond.

Meedogenloos vanaf het begin.

Bonken en beuken we DE ballen in.

De tegenstander wordt hartstikke dol!

Ze roepen:"Hé scheids, je fluit als een drol !!"

ten daar nog enkele grote
talenten bil. Uiteraard natuurlijk
ook weer de onvermijdelijke

Joop Knoop. En voor de service

staat het wedstrijdschema erin
van alle teams.

lacques Verhagen

ooooooooooooo

En als iedereen dan het koes-

koes lied mee kan zingen dan
zit er misschein zelfs wel een

tweede ronde play-off in.

Heren 1 mag dan nog een

lange weg te gaan hebben rich-

ting een kampieonschap, de

meiden van 82 zijn dat al en

ooooaoooo
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De Side Out begint bij Arthur of Bas,

zij sturen Henkie (Roland) een prima pass.

Set Up perfect ! !, dus maak er wat van,

En beuk die bal, zo hard als je kan.

C:..iit :) : .', l'\q-y'
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BELANGRUK!!!

§e&ffiwffiffiffi&reffireffire€re
De iaarvergadering die door

omstandigheden was uitgesteld is
nu vastgesteld op 28 februari à.s.

De vergadering wordt gehouden
in de nieuwe ruimte

VRIENDEN NEFIT ORION
aanvang 2O.OO uur.

De agenda wordt in de volgende
Orion Expres vermeld.

Namens het bestuur
l f. Boonekamp (secretaris)
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PER TEAM
Team: Nefit/Orion 1, 1e Divisie B Dames
lO-O2 16:30 Nefit,/Orion 1 - Somas/Activia 1
'17-O2 16:.0O Set Up'65 1 - Nefit,/Orion I
1O-03 16:3O Nefit/Orion 'l - Geove RZG,/Vrevok I
17-03 19:OO Data General/V(N 1 - Nefit/Orion t
24-03 16:30 Nefit/Orion 1 - Vanilla VC 2
31-O3 16:30 Geevers,/V( Landgraaf 1 - Nefit,/Orion 1

O7-O4 17t3O Setash 1 - Nefit,/Orion 1

21-O4 16l.30 Nefit,/Orion 1- PexlHHC 1

Team: Nefit,/Orion 2, 3e Div. Dames Oost
1O-02 l4:3O Nefit,/Orion 2 - SNS,/Savico 1

77-02 16:30 Wevo'7o 1 - Nefit,/Orion 2
1O-03 14:3O Nefit/Orion 2 - Boemerang I
17-Ol 14:.15 Wevoc 1 - Nefit/Orion 2
24-03 14:30 Nefit,/Orion 2 - Sparta 1

31-O3 l5lOO Tornado-Geesteren 1 - Nefit/Orion 2
07-O417:O0 Flevoll 1 - Nefit/Orion 2
21-0414230 Nefit/Or:on 2 - Nefit/Orion 3

Team: Nefit,/Orion 3, 3e Div. Dames Oost
O8-O2 2O:3O Nefit/Orion 3 - Multimate,/DeVoKo 1

l7-O2 l5:OO SNS/Savico 1 - Nefit/Orion 3
O8-03 20:3O Nefit,/Orion 3 - Wevo'70 1

17-03 15:OO Boemerang 1 - Nefit,/Orion 3
22-Ol 2Ol3O Nefit/Orion 3 - Wevo< I
3l-O3 16:3O §parta 1 - Nefit,/Orion 3
O5-04 2O:30 Nefit/Orion 3 - Tornado-Geesteren 1

21-0414230 Nefit/Orion 2 - Nefit/Orion 3

Teaml Nefit,/Orion 4,'le Klasse D Dames
1O-O2 16:15 TOHP 1 - Nefit/Orion 4
15-O221:OO Nefit/Orion 4 - Nefit,/Orion 5
O3-03 16:15 Wevo< 2 - Nefit/Orion 4
10-03 17:OO V(V 1 - Nefit/Orion 4
15-O3 21 ;OO Nefit/Orion 4 - Reflex 1

29-03 21:OO Nefit/Orion 4 - Longa'S9 5
07-O4 16:45 VIO§-Beltrum 1 - Nefit/Orion 4
19-04 21tOO Nefit,/Orion 4 - VYV 1

Team: Nefit/Orion 5, 1e Klasse D Dames
1O-02 11:30 Nefit/Orion 5 - VIOS-Beltrum 1

15-02 21:OO Nefit/Orion 4 - Nefit/Orion 5
lO-03 1l:3O Nefit/Orion 5 - Boemerang 3
17-O3 16t15 Wevoc 2 - Nefit/Orion 5
24-03 1l:30 Nefit/Orion 5 - Sparta 3
O7-O4 17:30 VYV 1 - Nefit,/Orion 5
14-0416:15 TOHP 1 - Nefit/Orion 5
21-04 13:30 Nefit,/Orion 5 - VCV 1

Team: Nefit,/Orion 6, 3e Klasse O Dames
O8-02 21:OO Nefit,/Orion 6 - Mevo 1

13-O2 l9:30 't Peeske 3 - Nefit,/Orion 6
O8-O3 21 :O0 Nefit/Orion 6 - Verhoeve/Focus 3
l6-03 2O:OO DES 2 - Nefit/Orion 6
22-03 21:0O Nefit/Orion 6 - SCM I
26-03 21:OO Baderie /Dynamo 6 - Nefit,/Orion 6
O4-O4 19:15 Willems/Gemini 3 - Nefit/Orion 6
19-04 21:OO Nefit/Orion 6 - Boemerang 6

Team: Nefit/Orion 7, 3e Klasse N Dames
15-02 2l:OO Nefit/Orion 7 - RVV Tornax 2
05-03 20:OO Halley 7 - Nefit/Orion 7
15-O3 2l:00 Nefit,/Orion 7 - Victoria 3

24-03 17:45 §mash'68 3 - Nefit/Orion 7
29-03 21:OO Nefit/Orion 7 - Labyellov 4
O5-04 21:OO Nefit/Orion 7 - Mevo 2
21-04 12:30 Huevo'8s 3 - Nefit/Orion 7

Team: Nefit,/Orion I, Eredlvlsie Heren
1O-02 19:30 Nefit,/Orion I - Control T/Eksp 1

17-02 19t3O E(Ostyle/Sudosa 1 - Nefit/Orion 1

24-0219:30 Nefit/Orion ï - Omniworld/AMVf 1

O3-O3 19:3O Piet Zoomert,/Dynamo 1 - Nefit,/Orion
11-O3 19:30 Nefit/Orion l- Cadenz.Nesselande 1

Team: Nefit/Orion 2, :le Diu Heren Oost
1O-02 16:3O Nefit/Orion 2 - Tlme Out'75 t
17-O216:30 SNS/Savlco 1 - Neflt/Orlon 2
1O-O3 16:30 Nefit/Orion 2 - Harambee I
17-O3 15:30 Sans/Flash I - Nefit/Orion 2
24-03 16:30 Nefit/Orion 2 - Victoria 1

31-03 l5:3O Vrivo I - Nefitlorion 2
O7-O4 16130 Bovo 2 - Neflt/Orion 2
14-04 74:OO SNS-Havoc 2 - Neflt,/Orion 2
21-04 16t3O Nefit/Orion 2 - Set Up'65 2

Team: Nefit/Orion 3, le Klasse D Heren
O8-O2 21:00 Vollverijs 2 - Nefit/Orion 3
15-O2 21:OO Nefit/Orion 3 - labyellov 1

1O-03 18:OO Reflex 1 - Nefit/Orion 3
15-03 21:OO Nefit/Orion 3 - ASV I
24-03 16:OO Smash'68'l - Nefit/Orion 3
29-O3 21:OO Nefit,/Orion 3 - Bovo 3
05-O4 21:00 Nefit/Orion 3 - Huevo'85 1

2O-04 21:OO KSV I - Neflt/Orion 3

Team: Nefit,/Orion 5, 2e Klasse G Heren
1O-O2'16t45 ROHDA 1 - Nefit,/Orion 5
17-0213:30 Nefit/Orion 5 - VYV 1

lO-03 13:3O Reflex 2 - Nefit/Orion 5
17-03 13:3O Nefit/Orion 5 - Pajodos I
24-Ol 14:15 Smash'68 2 - Nefit/Orion 5
31-O3 13:30 Nefit/Orion 5 - Labyellov 3
O7-O4 13:3O Nefit/Orion 5 - Actief'81 I
18-04 21:OO Wilskracht 1 - Nefit/Orion 5

Team: Nefit/Orion 6, 3e Klasse M Heren
O8-O2 21:OO Nefit/Orion 6 - Nefit/Orion 7
16-02 2O:3O Vivante,/Wivoc 4 - Nefit/Orion 6
O8-03 21:OO Nefit/Orion 6 - the Phantoms 3
l3-O3 21:00 Baderie/Dynamo 6 - Nefit/Orion 6
22-Ol21tOO Nefit/Orion 6 - ROHDA 2
31-03 14:3O Longa'59 4 - Nefit/Orion 6
O3-04 21:OO Boemerang 2 - Nefit/Orion 6
19-O4 21:00 Nefit,/Orion 6 - VCV 3

Team: Nefit,/Orion 7, 3e Klasse M Heren
O8-02 21:OO Nefit,/Orion 6 - Nefit/Orion 7
l5-O2 21:00 Nefit/Orion 7 - VCV 3
O1-03 21:OO Nefit,/Orion 7 - Vivante/Wivo< 4
O9-03 2O:30 Rivo-Rietmolen 2 - Nefit/Orion 7
15-03 21:OO Nefit/Orion 7 - 5 en O 1

23-03 21:OO DIO 1 - Nefit/Orion 7
29-03 21:O0 Nefit,/Orion 7 - Boemerang 2
18-04 19:15 the Phantoms 3 - Nefit/Orion 7

13
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PER TEAM
Team: Nefit/Or:on fAl, A-fongens Kampklas B
1O-O2 16:15 Longa'59 fAl- Nefit/Orion fA'l
17-O2 11 :3O Nefit/Orion fA'l - Brevolk XAl
f O-O3 '1 1:OO the Phantoms fAl - Nefit/Orion fAl
17-O3',1:3O Nefit/Orion fAl - WSV XAI
24-O3 17:45 Smash'68 IAI - Nefit/Orion fAl
31-O3 11:30 Nefit/Orion lAl - Bovo lAl
07-O411:3O Nefit/Orion fAl - Vivante/Wivo< fAl
21-04 1O:3O Huevo'85 fAl - Nefit/Orion fAl

Team: Nefit,/Orion fBl, B-fongens Kampklas B
1O-O2 1O:OO Nefit,/Orion fBl - tabyellov fBl gew.
17-0213:3O Nefit/Orion f Bf - ROHDA ,Bl
03-03 f O:OO Nefit,/Orion rBl - SCM TBI
tO-O3 1O:3O Labyellov fBl - Nefit/Orion fB'l
24-O3 13:3O ROHDA fBl - Nefit/Orion fBl
31-O3 11:3O Nefit/Orion fBl - Avanti fBl
O6-04 19:15 Avanti fBl - Nefit/Orion fBl
21-0411:30 Nefit/Orion fBl - WSV TBI

Team: Nefit,/Orion fC1, C-fongens Kampklas B
1O-O2 14:15 RVV Tornax fCl - Nefit/Orion fCt
17-O2 11:30 Vivante/Wivoc l(t - Nefit/Orion f Cl
24-02 Nefit/Orion f(l - Reflex fCl

1O-O3 1O:OO Nefit,/Orion l(l - Huevo'8s rGl
17-O3 lO:15 Wevoc fGl - Nefit/Orion fCl
07-O4 13:3O Nefit,/Orion fGl - Vivante/Wivoc f(l
14-O4 WSV r(1 - Nefit/Orion f(l
21-O411:3O Nefit/Orion f(l - RVV Tornax JCl

Team: Nefit,/Orion MAl, A-Meisjes Kampklas B
O8-O2 19:15 Side Out MAl - Nefit/Orion MAI
77-02 11 :3O Nefit/Orion MAI - Bovo MAI
1O-O3 l0:OO Nefit/Orion MAl - VIOS Eefde MAI
17-O3 16:3O Overa MAI - Nefit/Orion MAI
24-O3 1O:OO Nefit/Orion MAl- Marvo'76MA1
31-03 15:OO Boemerang MAI - Nefit/Orion MAI
O7-O4 11 :3O Nefit/Orion MAI - Wevoc MAI
21-O4 12:30 A<<ess/BVC MAl- Nefit/Orion MAl

Team: Nefit/Orion MB1, B-Meisjes Kampklas B
1O-O2 lO:OO Nefit,/Orion MBI - A<<ess/BVC MBl
17-02 11 :3O Pelgrum/Dash MBl-
24-02 lStOO VCV MBI - Nefit,/Orion
O3-O3 lO:O0 Nefit,/Orion MBI
17-03 16:OO Willems/Gemini MBl-

MBI
24-O3 10:0O
31-O3 12:O0
O7-04 13:3O
21-O4 11:0O

Nefit,/orion MBl - F

Nefit/Orion MBl

Team: Nefit/Orion MB2, B-Meisjes K
1O-02 16:3O Sparta MBI - Nefit/
17-02 1I:3O Nefit/Orion MB2 -

03-O3 1O:O0 Nefit/Orion MBl -
l7-03 11:3O Nefit/Orion M82 -

24-O3 l5:OO Victoria MB1-

Huevo'85 f(l - Nefit/Orion fCl
Nefit/Orion fC'l - Wevoc fcl

WIK MBI - Nefit/Orion

Longa'S9 MBI - Nefit/

Team: Nefit/Orion MB3, B-Meisjes le Klas D
1O-02 15:OO KSV MBI - Nefit/Orion MB3
17-OZ11:3O Nefit/Orion MB3 - Labyellov MBI
1O-O3 13:3O Reflex MBl - Nefit/Orion MB3
17-03',1:30 Nefit/Orion MB3 - the Phantoms MBI
24-03 1O:OO Givo'92 MBI - Nefit/Orion MB3
31-03 11:3O Nefit/Orion MB3 - Bovo MBI
O7-O4 11:3O Nefit/Orion MB3 - Vivante,/Wivo< MBI
'14-04 12:3O Tornado-Laren MBl - Nefit/Orion MB3

Team: Nefit,/Orion MB4, B-Meisjes 3e Klas D
lO-02 14:30 Avanti MBI - Nefit/Orion MB4
17-02 13:3O Nefit/Orion MB4 - Labyellov MB2
O3-03 lO:OO Nefit/Orion MB4 - §mash'68 MBI
17-03 13:OO VlO5-Beltrum MBl - Nefit/Orion MB4
24-O3 1O:OO Nefit/Orion MB4 - Willems/Gemini MB3
31-O3 13:OO Willems,/Geminl MB2 - Nefitlorion MB4
27-0414:3Q Sparta MB2 - Nefit/Orion MB4

Team: Nefit/Orion MC1, C-Meisler Kampklas B
1O-O2 1O:OO Nefit,/Orion MCI- Victoria MCI
17-O2',3:OO DES MCI - Nefit/Orion MCI
1O-03 lO:0O Nefit/Orion MCI - Willems/Gemini MCI
l7-03 14:3O Sparta MCI - Nefit/Orion MCI
24-03 1O:OO Nefit/Orion MCI - DVO MCI
3l-O3 l2:30 [onga'59 M(l - Neflt,/Orion MCl
O7-04 1O:30 Labyellov MCI - Nefit/Orion MCI
21-04 13:3O Nefit/Orion MCl - KSV M(ï

Team: Nefit,/Orion MC2, C-Meisies 3e Klas E

1O-O2 14:O0 Tornado-Laren MC2 - Nefit/Orion M(2
17-02 13:30 Nefit/Orion MC2 - RW Tornax MCl
O3-03 14:OO DVO MC4 - Nefit,/Orion MC2
1O-03 14:3O Sparta MC3 - Nefit/Orion MC2
17-0313:30 Nefit/Orion M(2 - WSV MC2 gew.
31-03 f 3:30 Nefit/Orion MC2 - Boemerang MCI gew.
O7-O4 11:3O Nefit/Orion MC2 - §v Harfsen M(l
21-O4 14;30 Willems/Gemini MC2 - Nefit/Orion MC2

Team: Nefit/Orion MC3, C-Meisjes 2e Klas D
lO-02 1O:OO Nefit,/Orion MC3 - Vivante,/Wivoc MCI
17-02 13:3O Verhoeve/Fo<us MCI - Nefit,/Orion MC3
O3-03 1O:OO Nefit/Orion MC3 - WIK MCl
17-O3 lO:15 Wevoc MCl - Nefit/Orion MC3

03-o3
10-o3

3f -O3 11:3O Nefit,/Orion MB2 - Access/BVC MBï:.
O7-O4 11:30 Pe!9rum,/Dash MBI - Neflt/Orion -*,MB2 ',,i.s'..
21-04 11 :3O Nefit/Orion MB2 - VCV ffi'Ës'' 

.-

j

Ë

\L



::
Tt,
r

KAMPIOEN

Meisjes 82 kampioen in eerste klasse B. n de tweede helft spelen ze in de kampioensklasse.

DOEL
De tweede helft van het seizoen

spelen we in de kampioensklasse.

Het doel is opleiding en we pro-

beren met de openclub C door te

gaan tot de eindronden. Verder

wil ik namens de ploeg een ieder

bedanken die een handje heeft

toegestoken om het kampioen-

schap te bereiken.

Meiden ga zo door.

Jon van Uitert

NEFrrÉi!';.,oru

ln het begin yan het

seizoen zag dit er nog niet

naar uit, maar in de loop van

het seizoen werd het dui-

delijk dat we kampioens-

kandidaat waren.

Zeker na de overwinning op

Sparta B1 (uitslag 2-3) en Longa

B1 (uitslag 3-'l) werd het steeds

span nender.

HARD TRAINEN
Onderleiding van Coach Erica

Jolink en Trainer Jan van Uitert
hebben de meiden keihard

gewerkt. Twee keer per week trai-
nen, veel oefenwedstrijden spelen

en allemaal trainen op Rayon of
N.V.S.

De laatste uitwedstrijd tegen

Labeyelov moest met 3-2 gewon-
nen worden. Het werd uiteindelijk
0-4. De ploeg was erg zenuwach-

tig,maar ze ziln hier perfect mee

omgegaan. Er waren veel ouders,

vriendjes en vriendinnen die ons

hebben gesteund.

SPONSOR
Onze sponsor Balans heeft ons

getrakteerd op een heerlijk etentje

bij MC Donalds.
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VORDEN
Op zondagmorgen

traint in Rayon Vorden meis-

Rayon

jes C eerstejaars en C tweede-

jaars.

Regelmatig gaan Sanne Keizer,

Pim Keizer, Keffin de Voogd en

Marleen Hesselink mee als assis-

tenl trainer. Dit is als trainer erg

prettig, want de te groep is

namelijk groot: .l 
6 speelsters.

We hebben de meisjes gevraagd

of ze een wedstrild wilden komen
kiiken bij een van de assistent

trainers. Er werd gekozen voor
een wedstrijd van Sanne Keizer

bij Dames 2 van Nefit Orion op
'l 3 lanuari. Op 1 3 januari waren

er 21 meisjes aanwezig bij de

wedstrijd van dames 2 waar

Sanne in meespeelde.

De wedstrijd werd helaas verlo-
ren, maar de meiden zeiden dat
Sanne perfect gespeeld had. Op
zondagmorgen hadden de meis-
jes het er nog over. Sanne heeft
fluitjes en pennen van het

Nederlandse team verloot onder
de meiden.

Ze waren er erg blij mee. Namens

de meiden wil ik Sanne bedanken
voor 1 3 januari en het meehelpen

en ik hoop dat je nog eens mee-

gaat naar Vorden, dit geldt ook
voor Pim, Keffin en Marleen.

Jon van Uítert

U
C
D

'I'1;t
','i-'*, "*

!' '*'

*&
ffi
§,.
*.

br::i

Ia,-

;l:,lfi
V],:,:



§ §eN§3&m§

fEucD cllNlc
Woensdag 3 fanuari

hebben we een clinic Aeorga_

niseerd voor de jeugd.

Helaas lieten de dames het van_

wege een toernooi bij onze zui_

derburen afweten, stand-in Theo
Hugen en een aantal jeugdleden
hebben ons uit de brand gehol_
pen.

Van Huevo waren er naast twee
trainsters twaalf mini ,s aanwezig,
van onze eigen club twintig
mini's.

Na een warming up verzorgd
door Karin, Marleen en Silke, heb_
ben we de groepen een circuit
met balvaardigheids spellen laten
afwerken, hierbil kon je als team
en alleen punten verzamelen.

Als laatste is er nog een onderling
toernooi gespeeld,daarna als

afsluiting heeft iedere deelne-
mer/ster een mooi diploma
gekregen.

's Middags was er een toernooi
voor de jeugdleden van Nefit

oooooooooo

Niek,Sander, Daan, Robin,
Lobke, Marieke, Karin, Marleen
en Silke bedankt voor jullie
hulp aan deze geslaagde
morgen.

oooooooooo

Orion en Huevo. Als start een
warming up. Drie spelers van
heren .l hebben de groep van 56
jeugdleden een 30 min. laten
zweten. Hierna is er een onderlin_
ge competitie gespeeld. De Z

teams in totaal waren samenge_

steld uit een mix van beide ver_

enigingen met als aanvulling
Pieter, Robert, Bas, Theo Hugen,
Nienke Bos en de sterren van
Huevo Rob en Marcel.
Als winnaar is Team Boxer met
ondermeer MARCEL uit de zware
strijd gekomen. Dit ondanks het
zeer goede fluiten van een niet
nader te noemen scheidsrechter.
ledereen en met name de spelers
van heren I bedankt voor deze
geslaagde en gezellige middag.

Vriendelijke groeten en voor ieder-
een een gezond en sportief 2001

Bert Snippe

Woensdagochtend 3 ianuari
hebben de mini's van Nefit

Orion en Huevo 85 een

clinic gehad. We werden in

teams verdeeld. We moes_

ten 8 dingen doen.

Die dingen moest je zo snel

mogelijk doen om veel

punten te halen. Het eerste

spel was bal doorgeven.

Het tweede spelwas dribbe_

len. Het derde spel was bal

doorgeven. Het vierde spel

was bovenhands in de korf

míkken. Het vijfde spel was

onderhands een volteybal in

een volleybalrek te spelen.

Het zesde spel was blind-

volleyballen. Het zevende

spel was een yell verzinnen.

En het achtste spel was een

woordzoeker. En daaruit

moest je zo veel mogelijk

volleybalwoorden vissen.

ln de pauze kreeg je een

flesje AA drank en op het

eind werd er een prijsuitrei-

king gehouden, waarbij

iedereen een diploma en

een snoepje kreeg.

Wij vonden deze ochtend

een TOFFE dag.

oaoooooooooooooooooo
lessy en Morjolein
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29iuli-4augustus
volleybal-plus-kam p, Zeist

12 - 14 jarigen

29juli-4augustus
volleybalkamp, Bathmen

16 - 19 jarigen

3Ojuli -3augustus
Beachtrainingskamp

14 - 18 jarigen

5 - 11 augustus
volleybal-plus-kamp, Zeist

14 - 16 jarigen

5 - 11 augustus
volleybalkamp, Bathmen

l3-l5jarigen

Ceef je op bij de Nederlandse

Volleybal Bond!

USA OKTAHOMA
OPROEP
Volleyballen in het land van de

onbegrensde mogelijkheden?

De University of Tulsa, Oklahoma
(USA) is op zoek naar jonge

vrouweiijke volleybaltalenten om

het universiteitsteam te versterken

vanaf augustus 2001.

Wanneer je door de selectie komt,
word je een complete studiebeurs

aangeboden. Dit houdt in: colle-

gegeld, boeken, huisvesting

(inclusief eten), reiskostenvergoe-

ding van en naar wedstrijden

voor competrtie en alle sportbe-

nodigd h eden.

§ffiL a 
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De kans dus om én 1e universi-

teitsgraad te halen én volleybal te

spelen.

INTERESSE?
Neem dan contact op met de

coach, Matthew Sonnichsen.

e-mail: matthew-

son nichsen@utu lsa.ed u

tel. 00..1 .918 - 631 - 2128

fax. 00.1.918 - 631 - 5217

The University of Tulsa, Volleyball

600 South College Avenue

Tulsa, OK 74104

USA <o:p</o:p

Of kijk op:

http://www.utulsa.edu/ <o: p</o:p
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Zomerkampen 2OOl

Kun je nu al niet meer wachten

om volgend jaar (weer) op

(beach)volleybalkamp te gaan?

De nieuwe data voor de zomer-

kampen 2001 zijn bekend.

3Oapril-4mei
Trainingskamp NVS

11-l5jarigen

22 - 2a iufi
volleybal-plus-kam p, Zeist
'16- 18 jarigen

22 - 2a iufi
volleybalkam p, Bathmen

10 - 12 jarigen

%
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foop Knoop

Tot onze spiit is het

vorige artikel van fOOp

KnOOp niet ln de Orlon

Express verschenen. Na enke-

!e boze en tegelljk beledigen-

de telefoontjes van de heer

fOOp KnOOp gaan we deze

enorrne bloeper goedmaken.

Toch willen we de lezers van zijn

artikel er fijntjes op wijzen dat
men zijn nogal controversiële, en

vaak nogal bezijden de waarheid

zijnde stukken voor EICEN RlSlCO

leest ! Men dient (en dat is ons

advies) de proza van jongeman

KnOOp met een korrel zout (het

liefst een eetlepel vol) te nemen.

Sterkte!

jOOp KnOOp voelt zich vreselijk

in de kuif gepikt, achtergesteld en

bif de neus genomen door het

niet verschijnen van mijn laatste

stuk in jullie Orion Sexpresso.

De hoofdredacteur, ene meneer

Zjaak Behaagme, heb ik dan ook

in niet mis te verstane woorden

duidelifk gemaakt dat hif te ver

was gegaan. Hoe ver zal ik hier

nu niet aangeven, maar het was

een behoorlijk eind weg!

Zjaak heeft mij zijn nederige

exverontscu usjes aangeboden en

daarom, beste lezers en vooral

lezeressen: zand erover, een krui-

wagen vol.

Sorry Zjaak, kon je eronder uit
komen?? Heb je het zand al uit je

haardos gewassen?? Jammer dat
jullie mijn artikel niet hebben kun-

nen verslinden, want mijn stukjes

worden doorgaans verslonden.

Vooral mijn niet aÍlatende, scher-

pe en niet altijd op waarheid

berustende kritische noten wor-
den gulzig, gretig en kwijlend

gelezen en vooral herlezen.

Dit keer had ik het plan om die

trainer van dames l, ene Carolus

Ballenhapper, aan een diepte
interview te onderwerpen.

Maar wat is dat moeilijk zeg.

Ten eerste is die man zelden

thuis, hij geeft dan training of ver-

blijdt ziyn dames met ziln

opdringerige aanwezigheid.

Ten tweede, derde enz. enz. hij

heeft gewoon geen tijd!l
Daarom is jullie exclusieve riool-
journalist JOOp KnOOp weer aan-

gewezen op dubieuze bronnen
als het sleutelgat, douche en

kleedkamerdeuren of De Celder-

lander.

uit
andere

nogal

onbetrouwba-
re bronnen vernam JOOp KnOOp

dat de andere trainer van de

Orion 1 dames Barïnus Bouterse

vindt dat zijn team weer eens

puntjes moet gaan pakken.

SPRONGSERVE
Basisspeelster Natasjaja

Niettemissen kreeg de dwingende
opdracht om de sprongserve te

oefenen. 'Voor meer druk' zo heet

dat zo fraai. Nou de voegen in de

sporthalmuren zijn door de struise

Natasjaja uitbundig getest.

Spelverdeelster Chanel Wilwel
moest van die andere trainer
Karel Ballenmepper zich ook eens

op de sprongserve gaan richten.
Chanel klaagde echter over een

stijve pink.

oo
oo

De redoctie
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Manager Jan Wielklem

VerWensing klaagde ook over een

stijve.... Nek, maar wat wil ie, als

je daar regelmatig uit kletst?

Een van de midspeelsters

TjiHitsige Puntig klaagde over een

mentale vormcrisis nadat haar

kortstondige relatie met heren l

speler Richard Radeloosmaker op

de klippen was gelopen . Zii klaag-

de eveneens over irritante zuig-

vlekken, waar Stofke

Zuiger zo haar

vragen over

had. Er was

nog meer

narigheid te

bespeuren bij

de dames van

BarTinus en

BELGIE
Marieke Wildenonstuimig schijnt

in een Antwerpse bar door een

Belg te zijn aangesproken ! Ze

heeft zelfs een duetie Karaoke

gezongen met die Sjefke. Zii over-

weegt nu om komend seizoen in

België te gaan ballen.

MARTIESKE
Ook Daniëlle Clorix zlt in een

dipje. Zij liep een spierverrekklnkie

op na een wegdwarrelende

snert-up van Marlieske Hoender-

hok. Jaha, u leest het goed.

Marlies is weer terug van eigenlijk

nooit helemaal weggeweest.

Tot overmaat van een ongelukie

gleed lnge Strijkbout uit over het

zeepje, waar ze even daarvoor de

bruine rug (met een wit streePie)

.-rfa!.Jg-* * ,. -<d'.#{ I
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T
van Marrit Dijkvaneenvrouw had

ingezeept. lnge kwam, zo hoorde

ik van een gniffelende Mirjam

Pitboel en een schaterhikkende

Marleen Duurloop, na een specta-

culaire buiklanding op de gladde

tegeltjes terecht en een tepeltie

geraakte vast in het doucheputje.

Tja, lieve lezeressen, daar wordt

zelfs JOOp KnOOp niet vrolijker

van. Daar gaan le oorties van

klapperen en je ogen van schitte-

ren. Toch weigert de begeleiding

van het eerste damesteam de

handdoek in de badkamer te wer-

pen.

Ze blilven gaan voor een plaats in

het linker riitle. U hoort en leest

nog meer van ze, dankzij uw aller

iOop KnOOp.

. ,!iF&-1" Írr§i.rïh
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Carolus.
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DAMES

SPONSOR
Dames 5 is door sponsor...... in
nieuwe trainingspakken gestoken.

Tevens hebben de meiden grote

tassen uitgezocht. Naar lang

wachten kwam Wim Boonenkamp

op donderdag 1 1 januari de pak-

ken en tassen brengen. Zodat op

zaterdag 1 3 januari de pakken

en de tassen getoond konden

worden in de thuiswedstrijd tegen

Vijv1.

Het gezelligste team van Nefit Orion in nieuwe trainingspakken.

De ploeg was tevreden en

enthousiast en we hebben

meteen twee foto's gemaakt.

NIEUWE TRAINER/
COACH

Onder leiding van nieuwe Trainer/

Coach Jan van Uitert werd (vanaf

3-01-2001) drie keer getraind en

een oefenwedstrijd tegen Desl

(uitslag 4-0) gespeeld.

GOEDE WEG
De start van de wedstrijd tegen

Vijv was matig, we moeten alle

maal nog wennen aan elkaar en

de eerste set werd verloren.

Maar in de loop van de wedstrijd

kwam de ploeg steeds beter in

ritme, maar de wedstrijd werd

toch verloren met 0-4. gezien de

setstanden van de laatste twee

sets en het betere spel denk dat

we op goede weg ziin, maar er is

nog veel te doen.

lk denk een redelijk start te heb-

ben gemaakt meet een leuke mei-

dengroep die allemaal willen

volleyballen. Met als doel oplei-

ding.

Jan van Uitert

en natuurlijk ook de ouders

Het leukste team verloor de eerste wed-

strijd in de niuewe outÍit.
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OPENCLUB

KAMPIOENEN
KAMPIOEN
METSTES C3

Beste lezers,

Wij (Pölen, Lotte,

Nicolle, Lidewij, Marloes,

Robin, Lobke, Maureen 6r

Anoek + trainer/coach: Bert

& trainster: Mirjam) zijn op

1ó december kampioen

geworden.

Op 16 december om half èèn

speelde rvii tegen SV Loil. Het was

erg spannend. Na twee sets ston-

den we met 2-0 achter maar toch

hebben rve gelukkig met 3-2

gewonnen. Omdat we kampioen

zijn geworden gaan we een klasse

hoger. We laten alle teams daar

een poepie ruiken.

Tuurlijk hopen rveer kampioen te

worden. Vier meisjes uit ons team

zitten bij het rayon: Hoog-keppel.

Er zit zelfs één meisje op de nvs.

Ons team traint op dinsdag en

donderdag. Misscl-rien is het leuk

om een keer naar een wedstrijd of

een training te kiiken. Nou, meer

hebben we niet te melden.

Croetjes C3
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METSTES OPENCLUB C

meisjes C gingen we op zaterdag naar Enschede.

Onze tegenstanders in volgorde: \y'y'VS, Set-up, Havoc en

Wevoc. Cezien het feit dat in onze poule nummer 1 en 2 doorgaan heb-

ben we een goede kans, de grootste concurrent is: Set-up. De eerste

wedstrijd tegen WSV werd gewonnen met 2-0. Hierna kwam Set-up. ln

de eerste set werd er niet goed gespeeld en verloren we met 25-.1 8. Na

enige omzettingen in de ploeg werd de tweede set met 
.l 
8-25 gewon-

nen. Dit was een geweldig resultaat van de meiden. Na twee overwin-

ningen van 2-0 zijn we gekwalificeerd voor de tussenronde. Coach Erica

Jolink en trainer Jan van Uitert waren erg blil en de sfeer in het team was

perfect. Na de honger te hebben gestild gingen we tevreden huiswaarts

en gaan we ons voorbereiden op 3 maart: de tussenronde.

Jon von Uitert
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De hobby die ik gekregen heb tij-

dens deze opleiding is het sparen
*.. w-+

en lezen van kinderboeken.

Nou, dit was het dan wel,

bedankt voor het lezen en tot
ziens Suzan

oXo)lÉ.t Ílllil U
n Emf,
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Simone Milder
lk, Simone, ben 20 jaar en ik kom

uit Hengelóóó!

Met 8 jaar ben ik begonnen met

volleyballen bij D.V.O. en daar

heb ik gespeeld tot aan mijn
'l8e jaar. Daarna ben ik naar Nefit

Orion gegaan. Op dit moment zit
ik op school in Doetinchem en

volg ik de opleiding voor ver-

pleegkundige in de psychiatrie.
3t

Nefit Orion
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Suzan Wieggers
lk ben 2l jaar en woon in Mariën-

velde, waar ik op mijn negende

jaar begonnen ben met volleybal-

len.

De keuze voor volleybal was snel

gemaakt, omdat Mariënvelde

slechts twee teamsporten telt.

Voor de jongens was er voetbal

en voor de meisjes was er volley-

bal. Dus ging ik op volleybal.

Na elf jaar te hebben gevolleybald

bil de leuke maar kleine vereni-

ging MARVO '76 besloot ik de

overstap te maken naar Nefit

Orion. Daar kwam ik terecht in

dames 5. We promoveerden naar

de eerste klas met dit team. Aan

het eind van het seizoen kregen

we te horen dat onze trainer naar

dames 2 zou gaan.

Janneke (Wesselink) en ik moch-

ten mee en nu speel ik dus voor

het eerste seizoen bif dames 2.

Dat bevalt me uitstekend.

Maar volleybal is niet het enige

dat mij bezighoudt. lk zit namelijk

in het laatste jaar van de PABO en

ik heb het op deze opleiding erg

naar mijn zin.

TEAMSAMENSTELLING

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

oooaoooooo

boco keukens

Vóór deze opleiding heb ik SPW

gedaan.

ln het weekend ga ik graag stap-

pen, winkelen en naar mijn vrien-

dinnen. Uitslapen is ook een grote

hobby!

Verder heb ik als hobby s street-

dance en tai-bo. Helaas heb ik

daar meestal te weinig tijd voor,

dus blijft het vaak alleen maar bij

volleybal.

Simone
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TRIP TAXI
3e dlvlsle dames

Regio Oost
1. Wevo'7O 1 ,

2. §NS/Savi<o

3. Multimate/
Devolco I

4, Arke/Pollux 2

5. Halley 1

6. Nefit Orion 3

7. Nefit Orion 2

a. Tornado 1

9. SpaÉa 1

IO. Wevoc I
11. Boemerang 1

12. Flevoll 1

-Weerselo

-Enschede

-Denekamp

-Oldenzaal

-Wehl

-Doetinchem
-Doetinchem
-Geesteren

-Zelhem

-Eibergen

-Fleringen



LUN

TWEE DAGEN

Dit seizoen hebben wij

als jeugdcommissie twee

vrlendies en vriendinneties-

dagen georganiseerd.

Op de eerste dag in november

waren er 2'l kinderen (zelfs vijÍ
jongens) en daar waren wij erg

bli; mee. De training werd ver-

zorgd door jan van Uitert

i.s.m: Marleen Hesselink, Karin

Bazen en de meis]es 82.

De kinderen zijn enthousiast en

fanatiek bezig geweest en er

waren best wat leuke spelers bij.

Er waren zelfs kinderen die hun

vriendje of vriendinnetje gewoon

vergeten waren, ze wilden

gewoon lekker trainen.

ln december waren er l9 kinde-

ren aanwezig (inclusief 5 jon-

gens). Tevens waren Marleen en

Karin aanwezig en het was weer

een geslaagde training met veel

aankomende talenten.

Na afloop kreeg iedereen een

Nefit Orion pen. We hopen nog

enkele dagen in de tweede helft

van het seizoen le organiseren.

Nomens de jeugdcommissie
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HUtP
Bii elke thuiswedstrijd ziin veel

mensen aktief om de zaal in

goede perfectie te brengeÍI.

VooÉlret realiseren van deze klus

hebben wii nog meer sterke

mannen nodig.

Mocht je nog wat tiid hebben

een handje

te fus;pen meld je dan bii

Gerard Wesselink.

Het opbouwen gebeurd van

12.OO tot 13.OO uur.

Wie heeft interesse en tijd?
33



VOOR DE IEUGD

PR!TSWTNNAAR

Op de eerste prijsvraag kwamen twee deelnemers bijzonder goed uit de

bus. Sander Hugen en Daan van Haarlem. Sander Hugen won want hij

wist de twee sponsornamen die op de kont van de heren I spelers staan.

Maar omdat op prijsvraag 2 geen goede oplossingen binnen kwamen

krilgt Daan van Haarlem de pet als virtueel winnaar van de tweede

ronde. Zij kriigen dus allebei een koeskoespet. Ditmaal is de prijs een

MB beachvolleybal.

Hierbiy de derde ronde. De oplossingen in de brievenbus l+ÉAGattetle

ingang kleedkamer 1.

De wlnnaar krijgt een: MB Beachvolleybal

1. ln welke plaats woont Jacques van Gompel.

2.Yanat welke spelen is beachvolleybal een officiële Olympische sport.

3. Hoe lang is Roger Beumer.

4. Hoe heet de manager van dames 1

5. Welk team vertegenwoordige Nederland dit seizoen in de volleybal

Champions League

6. Nefit is hoofdsponsor van Orion. Wat doet dit bedrilf?

7. Tegen wie speelt heren 1 in de kwartfinale van de nationale beker.

8. Welke Nederlandse speelster komt ult voor het Braziliaanse Rexona

Volei Club.

9. Hoe heeft de klasse waarin dames I uitkomt.

10. Welke speler van PZlDynamo was bewaker/bodyguard van het

Nederlands voetbalteam tijdens Euro 2.000.

oooooooaooooooooooooooooooo
Lever de antwoorden in in de brievenbus in het sponsorhome.

Uiterste inleverdatum, zaterdag I7 februari 2001 tildens de thuiswed-

strijd van heren 1 .

Naam :

Tel.

ru

Team :
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