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Woord van de voorzitter

Samen met Wim Boonekamp heb ik
onlangs een vergadering bezocht van de
Regio Oost van de NEVOBO. Het betrof
hier een speciale vergadering om te
discussiëren over tal van onderwerpen.
Aan de hand van stellingen werden de
verschillende vertegenwoordigers van de
Achterhoekse verenigingen uitgenodigd
om hun mening kenbaar te maken over
zaken als Arbitrage, de relatie fussen de
regio en de verenigingen, kennisoverdracht
en de toekomst van het vrijwilligerswerk.
Conclusie was toch wel dat de regio voor
de verenigingen best veel en nuttig werk
doet, maar dat de afstand tussen regio en
vereniging soms te groot is. Een oplossing
is wellicht het voeren van meer
clusteroverleg. Dat betekent dat
verenigingen die elkaars buren zijn de
vergaderingen van de regioraad samen
voorbereiden. Hierdoor ontstaat meer
contact en kan beter worden
samengewerkt.
De conclusie is ook dat de regio met name
facilitair is voor de verenigingen die ook in
de toekomst in grote mate hun eigen beleid
willen blijven voeren.
Al met al een positieve avond,
geor-eaniseerd door de regio Oost.
Op het lokale front kan worden vastgesteld
dat de prestaties van ons hoogste
herenteam er zeker mogen zijn. Met de
hoofdsponsor en de trainer zljn de
contracten weer met I jaar verlengd. Als
ik goed geteld heb is NOS Sport al 4 x op
bezoek -qeweest in Doetinchem om beelden
te maken van onze thuiswedstrijden.
Volgens mij wordt deze extra aandacht niet
in de laatste plaats veroorzaakt door ons
enthousiaste thuispubliek.
Ook op deze wijze wordt sporlief
Doetinchem toch maar weer op de kaart
gezet.

Benieuwd ben ik ook naar de komende
resultaten van de
openclubkampioenschappen.
Tenslotte wens ik alle teams veel succes
de slotronde van de competitie!

Met sportieve groet,

Koos Kuiper.

ln

In deze Orion Expres heeft onze
riooljournalist, naar eigen woorden,
Joop Knoop dan eindelijk zijn lang
verwachte primeur. Karel Mollevanger
stopt na dit seizoen bij heren I. Karel
zelf was na het bekend worden van
deze publicatie graag bereid om in de
volgende Orion Expres hieropeen
toelichting te geven.
Nog meer primeurs in deze uitgave.
Een nieuwe rubriek: tussen tap en
toilet. Een allegaartje aan nieuws van
onze vereniging. Dat betekent
natuurlijk ook dat de leden moeten
aanleveren. Altijd een teer punt als er
een beroep moet worden gedaan op de
bereidwilligheid van leden voor hun
vereniging. Maar in de hal van Sporthal
Rozengaarde staat een echte Orion
brievenbus. Dus stop daar je bijdragen
daarin. Ter vermaak voor de lezers en
ter opluistering van dit clubblad. In
ieder geval weer veel leesplezier.

Jacques Verhagen.



Van 2" klasse naar Eredivisie

Sander Sikking
Sander Sikking is dit seizoen aan
de selectie van Heren I
toegevoegd. Hij moet het gebrek
aan lengte compenseren. Sikking is
twee meter en twaalf centimeter.
Speelde tlYee seizoenen terug in de
tweede klasse en nu in de
eredir,isie.

Sander is 20 jaar en komt uit
Warnsr-eld. 'Op mrjn achtste ben ik
op i..olleybal gegaan bij WSV
Warnsr-eld. Daar heb ik het spel
geleerd. En dankzU *U, lengte ging
het mee ook redelijk af. Ik stond dan
ook al vrij vroeg in het eerste. De
trainer van het Devolco uit Deventer
zag me een keer spelen en vroeg of
ik toen br.1 hen een paar keer wilde
komen rrainen. Uiteindelijk ben ik
daar ook competitie gaan spelen.
Devolco kornt uit in de tweede
divisie. Dus dat was al een hele
spron_q vergeleken Warnsveld, want
daar speelde ik in de tweede klasse.
En nu dus brj Nefit Orion in de

eredir.isie. Ik hoop dat het hier ook
lukt'ur-ant ik n'il heel graag bij Nefit
Orion bhjr en.'

Na afronding van zijn KMBO
opleidin-e u,erkt Sander nu in een

superïnarkt in Warnsveld. 'Ik ben
daar een soort rnanusje van alles.
Kassa, magazrjn ailes doe ik daar.'
Ondanks dat zrjn volleybalcarrière
als een speer gaat is Sikking zeker

geen volleybaldier. 'Voordat ik bij
Nefït Orion kwam had ik hooguit
drie eredivisiewedstrijden gezien. Ik
kende ook echt geen enkele speler
hier.

nog noolt van
Bleek dat hij in het nationale team had gespeeld.

Alleen Richard en Roland
Rademaker kende ik van gezichtvan
de Open Clubkampioenschappen.
Van Arthur Vennik bijvoorbeeld had
ik echt nog nooit gehoord. Ik hoorde
dat hij zelfs in het Nederlands team
heeft gespeeld. Dat wist ik echt niet.'

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

z-^..
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Coach Jacques van Gompel wil meer
lengte in het team. En dat heeft hrj
zeker nu met Sikking maar ook
technisch is de sprong voor Sikkink
van de tweede divisie naar de

eredivisie erg groot.

Verkeerde aanloop
'Er gaat echt een wereld voor me
open. Ik krijg echt zoveel
verschillende aanwijzingen. In het
begin snapte ik het ook niet. Maar
als je het dan gaat doen en in de

wedstrijden dan zie je toch resultaat.
Het werkt gewoon. Van Gompel
begon gelijk over mijn voetenritme.
Dat moet eigenlijk anders. Ik heb
een aanloop voor een linkshandige,
maar ik ben rechtshandig. Dat moet
dus anders. In Jong Oranje bij de

testraining hebben zehet ook al
geprobeerd. Dat is toen niet gelukt.
Voor Van Gompel hoeft het ook niet
meer anders als ik maar met twee
voeten uitkom. Van Gompel is echt
volop met me bezig. Vooral kleine
dingen zoekt hij uit waardoor je
beter wordt. Vooral technisch. Hij
ziet ook veel. Ik vind het een
professionele trainer en technisch
erg goed. Alle kleine dingen ziethrj.
Ik hoop dan ook dat ik bij Nefit
Orion kan blijven. Ik heb een
contract voor dit seizoen en daarna
zien we wel.'

Mijn aanloop is technisch tbut. Veranderen hoeft
niet meer.

Bril moet weg.
Heren 1 traint nu da-eelijks behalve
op woensdag. Maar Sikking heeft
daar opvallend weinig moeite mee.
'Het was wel effe wennen. Van twee
trainingen per week naar elf uur
training in de week. In het begin was

ik best wel vermoeid. Maar nu heb
ik na elke training wel een voldaan
gevoel en dat miste ik toch de laatste
tljd bij Devolco. Ik train niet extra
naast wat ik bij Nefit Orion doe.

Geen krachttraining of zo. Wat ik
wel moet veranderen van Van
Gompel is mijn bril. Hij wil dat ik
contactlenzefi neem. Ik vind het niet
lastig een bril maar de trainer wil het
toch anders. Dus dat wordt dus

lenzen aanschaffen.'

Jacques Verhagen.

Jacques van Gompel over sander sikking' 
r het team te worden.Sander Sikking is een jonge speler die het rn zich heeft om een vaste waSr{e_ T , - - -, --l

Het is hem bij zijn vorige clubs relatief makkelijk afgegaan. Nu moet hij zich laten gelden op het

allerhoogste,,niveau. Dat vergt natuurlijk wat tijd maar er zit duidelijk progressie in. Zíjn instelling is
goed, afwachten natuurlijk hoe het op lange termijn uitpakt. Ik heb hem_er vooral br; gehaald o-t" hrj

lang is. Maar het heeft geenzitiemand bij het team te halen die geen talent heeft. Dat pikken de

andere spelers ook niet. De sterke punten van Sander zijninzet op de training, aanpassing van het

trainingsniveau, openstaan vooÍ verbetering op technisch en tactisch vlak Hij is leergierig.
Zwakke punten kan ik zo niet opnoemen. Want daarvoor werken we te kort samen.



Seizoen 2OOO/2OO1

Contributie
1) Tlfdstlp betallng

-september : hele iaar of 1e periode

-januari : 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) Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2000-2001 bedraagt:

Senioren geboren vóór 'l-10-1982 f 275,-

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

C I D I E / F-lunioren geboren op of na 1-1 0-l 986 f .155,-

Recreanten Í 170,-

Categorieën zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond.

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

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

Senioren geboren vóór 1-10-1982 Í 70,-

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

B-junioren geboren op of na 'l-10-1984 f 45,-

C-junioren geboren op of na 1-10-1986 f 45,-

D I É I F-junioren geboren op of na 1-10-1988 f 25,-

Recreanten f 25,-

Verenigingsleden Í 25,-

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

wordt tegeliik 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 iaar of per periode) voor de contributiebetaling. Per acceptgiro wordt f .l ,- in rekening gebracht.

Voor een eventuele aanmaning wordt f 5,- in rekening gebracht. Na 2 aanmaningen volgt royement als lid.

6) Uitzonderlngen
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) Beëtndlging lldmaatschap
Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen schriftelijk worden doorgeven aan de ledenadministratie.

Verrekening van clubcontributie vindt plaats per kwartaal. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

8) Nleuw lldmaatschap
lnschrijving kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost voor:

Senioren Í 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) Ledenadministratle
Ruud Hofland, Einthovenlaan 17, 7002 HE Doetinchem, tel. 03,l 4-333209



JdOp Kngdp op zoeknoar KAREL M.

Deze keer , beste lezeressen en
schaarse lezers, wil jullie JOOp
fn**p het licht eens laten
schijnen op een van de
damestrainers van &**ït {}rïq)àB

entert@ainer Karel
lloldebehanger.

Tjongejongemeisjes, dat viel niet mee om
deze illustere persoonlijkheid op en vrij
momentje te betrappen. Naast zijn werk
(kinderen in bedwang en van het lijf
houden) en enthousiast muziek maken is
die man druk bezig bezig met één van zijn
hobby's volleybal.
Eindeh.lk kon ik hem traceren. JOOp gaat
dan op zijn neus af en warempel : Karel
zat op het toilet, een plaats waar hij zich
regelmati_e terugtrekt om zo alle druk
(letterhlk en tiguurlijk) van zich af te laten
ghlden (plonsen)

Drukcabine
Na het lan_edurige bezoek aan de
drukcabine mocht ik Carolus, zoals ik hem
vaak liefderijk noem, enkele vragen stellen
en trachten hem aan een diepte interview te
onderwerpen.
Uiteraard was mijn eerste prangende vraag
of Karel zich"gepakt" voelde wanneer
zljnnaam telkens verbasterd werd.
Variërend r,an Ballenvanger tot
Nlolbehanger en zokan ik nog wel even
doorgaan. Slechts onderbroken door de
voor iedereen overbekende schaterhik
kraaide Karel: 'Helemaal niet, ik voel me
zelfs vereerd, hi hi ha ha ho ho. Mijn
zoon Bas vertelde me luatst, zo
ginnegapte Karel verder 'Een bijnaam
krijg je niet, maar die verdien je! Ha ha
hoho hihi'
Natuurlijk schoot Carolus Ballenhapper
direct een ranzige mop te binnen en jullie
begrijpen dat ik weliswaar besmuikt

gelachen heb, maar dat jullie JOOp, gezien
het vunzige en r,ulgaire gehalte van de
BAK, hem even niet plaatst.
Uiteraard niet ter zake zljnde vroeg ik de
naar lichte buikvorming neigende Karel
wat hij vond van de alsmaar aanzwellende
geruchten (vooral rondgebazelduind door
roddelbladen als Sleulelgol, Gluren en
Koekeloeren, Slory en De
Gelderlander) dat HIJ degene is die
achter JOOp KnOOp schuilgaat?

Waleeliike Stukies!
Karel antwoordde en JOOp KnOOp zag
hem lichtelijk van kleur verschieten: 'Dat
is te veel eer voor mij. Ik zou wel willen
om de walgelijke stukjes, die jij schrffi
Joop, zo fantasierijk uit de duim te
Tuigen, maar heluas , ik moet dit
ontkennen!'
'In een nog niet zo'n grijs verleden, ik
durf dit nu pas te onthullen, schreef ik
onder de schuilnaam Tunte Truus.
Dat doe ik al een paar jaar niet meer,
omdat mijn buurvrouw Truus Smes-in't
Veld ontdekte dat ik huar als voorbeeld
gebruikte. Doch stukjes schrijven zoals jij
dut doet Joop daar voel ik me toch iets te
groot voor en dasrtoe verlaag ik me niet!"
En wéér volgde dat voor mij hatelijke
haha hihi hoho .

Natuurhlk mochten Karel en jullie JOOp
lang praten over 'Zijn meiden, Tijn
schoonheden, zijn í,onnestraultjes ', zoals
hlj ze liefdevol, harlverwarmend en
vaderlijk trots noemde.

'Ik hou een beetje van ze, ik bewonder ze
en ik mag ze graag trainen'Karel voelde
het wel als een gemis, zo liet hij zich
schalks ontvallen, dat hij niet samen met
de girls onder de hete of lauw warÍne
douche mocht.
Toen ik Karel er ondeugend op wees dat
vele mannelijke trainers samen met hun
team onder de dampend hete waterstralen



staan na te genieten van de gespeelde
wedstrijd er zo en passant elkanders
ruggen inzepen, zag ík de ineens hoopvol
kijkende Karel naar adem happen.

'Echt waar?'stamelde hij met ogen zo
groot als ontbijtbordj es. 'En doet die
Ziaak van Gom 'm uit dat ook?'
Direct schoot Karel weer een geinige
anekdote te binnen. 'Ik heb vannucht een
hele nure droom gehad, giechelde hij. Er
zaten wel tweehonderd eekhoorntjes
achter mij aan! Ze hadden nog nooit x,o'n
grote * beukennoot / eikel gezien! ( *
streep door wat je niet van toepassing
vindt) zoemden die eekhoorntjes.'
Ja ja,zo mochtJOOp KnOOp
constaterontdekken: Die Ballevanger is me
er eentie!

Karel stopt!
Eén van de weinige vrienden van Karel,
de bekende deskundoloog Prof.Dr.Bertus
Bovenhands en een van zijn talrijke
vriendinnen Trui Letter-Kast (de laatste
was getrouwd met de legendarische
gokspeler Lucky Letter, die op zijn beurt
tragisch om het leven kwam doordat een
rouletteballetje in zijn keel bleef steken)
moesten op mijn herhaaldelijk dwingend
vragen beamen: 'Ja die Mollevunger is me
er méér dan eentje!'
Trui, zo vemam jullie JOOp, woont
inmiddels samen met Klaas Kleeren en
denkt er niet aan om te gaan trouwen.
Vanwege de naam? Dit even storend
terzljde.
Op mrln slotvraag wat Karel volgend
seizoen dacht te gaan doen , of nóg beter,
na te laten, mompelde de grijzende
man:'Het is mooi geweest!'
Uiteraard (waarom niet, dacht ik)
confronteerde ik Karel met het steeds

luider wordende gerucht dat hij zou
stoppen als trainer.
Toen werd het even stil. Dat duurt nooit
lang bij Karel. Ikzag slechts een

minuscuul ja-knikje.
Er schoot iets vol bij de robuuste ONION
trainer. Of het nu zijn broek was of zijn
gemoed??

De eerste primeur van Joop Knoop: Karei stopt bij
dames 1.

JOOp kan daar slechts naar gissen, iets
wat JOOp graag doet, zoals de trouwe
lezers wel vaker lazen. Karel smeet de

deur van de WC zachtjes dicht. Een ieder
weet, beste lezeressen, dat daar geen
sleutelgat in zit. Om alleen uit geluiden
conclusies te trekken, gaat me nu iets te
ver weg.
Dames I heeft een probleem zo lijkt me.

Zonder enige twrlfel!
U hoort en leest nog meer van ze.

Tot lees Jföp Kn++p.

Een nn al historische fbto: Dames 1 Nefit Orion
met Karel Mollevanger nog a1s coach.



10" VIOLEN.AGTIE

Volleybalvereniging Nefit Orion organiseert dit voorjaar haar 10e
Violenactie in successie, ondersteund door alle leden. Dit ten bate van
de jeugdleden om de contributie laag te houden en extra activiteiten te
bekostigen. Bedoeld voor alle jeugdige volleyballers, die er plezier in
hebben om in teamverband bij ons te sporten.

Met bestellijsten gaan alle (jeugd)leden de komende 2 weken rond in
hun buurt en familie- en kennissenkring. Bestelling vanaf dit jaar met
betaling vooraf om de afhandeling te vereenvoudigen en te versnellen.
Evenals vorig jaar wordt weer gestreefd naar een totale verkoop van
2000 kistjes. Die bevatten weer 20 mooie planten op grote kluit in eén
kleur. Totaal ziin er 6 kleuren naar keuze. Door die goede kwaliteit
hebben diverse leden al een "vaste klantenkring" opgebouwd. De violen
worden in Sinderen speciaal voor Nefit-Orion gekweekt. Per kist kosten
ze de afnemers fl. 12,50 en worden thuisbezorgd tussen 17 en 31 maart
a.s.

Bij bestelling krijgt de koper een kwitantie annex raamsticker, zodat maar
éénmaal zal worden gebeld aan hetzelfde adres.
Leden die minimaal25 kistjes verkopen, krijgen een attentie en voor de 3
meest verkopende leden zijn er extra prijzen in de vorm van
cadeaubonnen te verdienen.

Als onze leden toevallig niet bij u aan de deur komen, mag u ook
telefonisch bestellen op (0314) 330788 of per E-mail:
r.r,inr@besemer.demon.nl. B.g.g. tel. (03 14) 341520.
Namens onze jeugdleden, alvast hartelijk dank!



t\§\ § *'§ §.§§ §Ès§
à $ §§"§§§§i§ §Ë:
§ à,: § § ÈÀ§§s§ook-.ÈÈ Rx O Y s

ËÈ§§§§Ë

§Ë§§§§§O§Sst.-§ï.=t§Ès5*§* È § § s P

§Ë§§§.§È
§ -{ § §§'§ S 

=:
.Y§r§\§S--.

§-"i $§§À §

§§§ § s È s §

§Ë*§t§§§

,;
U1
cl
llà § E

È 3Ë Ëi E f E
E à; #
:i* E H§,J.Àt
5 l-i. 5.ExrcFgE SEËiíeí)
-Ei.É È-Y E Ë.;È EaEAA.)§À:§H Ë

,d:
trE,EbE(DtrEEo
trru3.

1,
ItrÉo
*;ËË :! : Ë EcE.=.lP
Ë Ë i5ËÈ

- a ^ Ë * E E E

ë ËËË EËË ï)É=YE=a==
a É,'fi E i È 5'P==-Ë=;ËÉ§5E g.Ë h -?

E Ë E à Ë E Ë F.c.,Í c -E E = E Ë
.Ël E 6 E 6 É;6 Ë.

.Ël =; = Ë È Ë § ËÉt = È = È È E à s

p
OItI
-

?l
ol
EI
.l

ol
9t

r
oI
o

fI
o.r
L
o



JONGE,NS Cl Qngeslagen naar
kaïirpioHnschap

Wij zijn de jongens Cl en in de
helft van dit seizoen nog
ongeslagen. Ons team bestaat uit
de volgende negen spelers:

Met stip op 1, Bram van Swaay
12 jaar, hrj is goed in set-uppen.

Pim van Swaav ook 12 jaar,met
nuÍlmer 2, is goed in het opvangen
en aanspelen van een bal.

Aanvoerder is Rov Wassink 14
jaar. nummer ffi]ffiï-
aanr-aller en zrjn opslag is altijd

-eoed. 
Roy blijft, bijna als enige,

onder alle omstandigheden rustig.

Nummer 4, Tom Terwiel is 12
jaar. hrj is vooral goed in het
achten-eld en heeft altijd mazzel.

Sander Roebers nuÍnmer 5, bijna
15 jaar. hrl is goed in opslaan en
aanr allen.

Geert-Jan BeuÈ, nummer 6 is 13
j@tisdathij
onverwacht uit de hoek kan
komen.

Van Jeroen Winkelman, 7l jaar
enn@rroid.,
dat zljn opslag keihard is. Aan het
net is hij goed in het afleiden van
de tegenstander.

Elrov Bazen nummer 8 is I I jaar,
hij is onze allround-matige speler.

En tot slot, nummer 9 oflzejongste
speler maaÍ zeker niet de kleinste
is Imre Terwiel,9 jaar, een
positief denker. Onderhands
opslaan heeft hij onder de knie,
bovenhands gaat steeds beter.
Onze coach is Patricia van
Megen. 37 jaar, ze is goed in
juichen.
We worden getraind door Theo
Hugen.

#ffi Sponsor:
"*I Winkelman aluminiumbouw.

oF3+



JOOp KnOOp schrijft :'&d[i§n m€us ss§?"."!n

Tot mijn niet geringe verbarassing
zag jullie aller JOOp KnOOp, de
riooljournalist van het onzuiverste
water, een compleet nieuw dames I
team tegen Oppas Activia spelen.
Tenminste zo leek het door mijn
smoezelige en nogal gekleurde bril.

Tjonge jongemeisjes, wat heeft dat team

een gedaantevenruisseling ondergaan
dacht ik in een flits. Niet alleen sommige
haardrachten waren anders, doch ook

het spel. lk zag Sanne Keizersnee
keigaaf invallen (of struikelde ze over
#afaffia #íeff*setís§*r!§ u itgesto ken

voet?) Een gouwe wissel van die

brulboei van een coach BarTinus
Bouterse. Hij deed zijn nieuwe bijnaam
ilulbselTlnus alle eer aan. Met

bewondering aanschouwde ik Mirhap
Pitboels aanvalsklap waarmee ze een
plastic tegeltje uit de vloer ramde en wat
ik allemaal zag nà de wedstrijd door het

door mij zelf wat vergrote
douchesleutelgat beschrijf ik nu even

niet, want door al het doucheschuim
wordt je blik wel erg vertroebeld..

Wat was er in de week van 3 tot en met
10 februari toch allemaal gebeurd met
dames 1 van Nefit Orion? Wat hadden

beide trainers 8ouÍuse en
Ealluvanger (B en B) in de fraai

gevormde oorschelpjes geloeid?

0pzouten!
Nu hoorde jullie JOOp uit doorgaans

zeer onbetrouwbare bronnen dat die

bullebak van een Carolus B. zonder

enige aanleiding, zonder enige

voorkennis een viertal dames van de

training had venruijweggestuurd. Hij zou

de vier jeugdige delinquenten hebben

toegebeten dat hij hun mentale instelling

zwail 3-letterwoord vond, dat hij zeer
gedesillusiongesteld was over de

getoonde inzet. Je kunt 'OPZOUTEN'
voegde hij er op niet mis te verstane

wijze aan toe.

Het immer onder de teneur van Joop Knoop lijdende

team.

Nou, ik moet schrijven: Het heeft
geholpen 1,. Marleen Duurwerk,
SÍofke Zuiger, Chanel Wildeniet
stonden niet in de basis en mochten op

de tribune plaatsnemen.

"lk wilde een daad stellen" bromde die

Ballenmepper "en wat anderen daar
van vinden? .,,Mijn neus uit!"
frainer coach Zjak van Sfrompel van

heren 1 dacht er zo het zijne van en

ovenveegt eveneens om deze

Middeleeuwse en vrouwonvriendelijke

aanpak te gebruiken om zijn spelers te
moti-stimuveren of lekker op scherp te

zetten . Tegelijkertijd wil Zjaak Gomrm

-uit. zijn onvermogen om op niveau te

communiceren zo verbloemen.

De dames wonnen in ieder geval.

Angstig pakten zij de ovenruinningsdraad

op en de vraag zoemde over de

tribunes: 'Wie wordt er volgende week
zonder treinkaartje op de bus gezet?'
Bij een aantal speelsters was weliswaar
een lichte trainingsachterstand te
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bespeuren, maar wat wil je, als je niet
MAG trainen of tijdens de training op
weg naar huis bent!!

Geen kwalitieit
Zo zie en lees je maar weer, beste
lezeressen en lezers van deze column,
dat een trainer geen middel onbeproefd
mag laten om zijn team nog optimaler te
laten presteren.

Zelfs als de kwaliteit simpelweg
ontbreekt en verzwaring van de
trainingen geen enkel nut heeft, kan een
dr'scussíe I oze peptallr wonderen
verrichten. De spelers en vooral de
speelsters recht in de mooie onschuldig
lijkende ogen kijken werpt meestal ook
wel wat blikvruchten af. Tenminste...
gezien het resultaat tegen het thuis altijd
lastige Activia.
JOOp KnOOp gaat thuis eens wat meer

lezen in het boek Oe pyche von
de To?sporter,

rolees.tddp

Kn@@p.

Joop Knoop als onderzoekjournalist op zoek naar de
psyche van de TOBsporter



Open clubkampioenschappen

Kom nou maar op met die bal !!

Ome Hans wiljij nou de beer vasthouden

D-jeugd in
Haaksbergen

Toch wel gezellig samen met Bert op de foto

Het is even wennen aan die coach, en ook
nog samen met jongens!

Helaas niet compleet, maar we doen ons best

Jongens B in Deventer

4-*Jd



Open clubkampioenschappen

Wat dachten jullie van volleyballen in plaats
van praten.

meisjes C in Wageningen samen met Jan van
Uitert op weg naar de finale

Toch nog maar even de beursnoteringen
nakijken.
Meisjes A doen wederom hun plicht en gaan
door naar de finale

Een leuke dag in Wageningen.

meisjes A, samen met Karel en Giel in
Veenendaal. Wat kan er nou nog mis gaan.
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Een uitwedstri van heren 6

KLoep'rt
Vrijdag 2 februari 2001, Gelselaar.
Zoals bekend is een uitwedstrijd in
Gelselaar al sinds enkele jaren iets
bijzonders. Zijn het niet de

ontbrekende gehaktballen of een

droge shery voor een meegereisde
echtgenote, dan wel is het weertype
verrassend. Ook dit jaar. Terwijl de

eerste voorjaarsboden in de vorïn
van kleine bolgewassen parmantig
hun hoofd lieten rondkijken,, kon
Koning Winter zich ook nog even
van zijn beste kant laten zien. Wat
hij ook deed. Een voor Nederlandse
be-urippen vorstelijk pak sneeuw
d',varrelde op die vrijdagavond naar
beneden. Daarmee werd de reis naar
deze negorij nog indrukwekkender
dan hr,r normaal al is. Mede door de

fantasti sche topografi ekennis van
enkele Ruurlose ambtenaren werden
we op een fraaie omweg getrakteerd.
Op zo'n moment is het een geluk bij
een ongeluk dat je in gezelschap van
ondeni'i1 sj ongens mag reizen. De
verbale ntd- en onrijdbare
omleidingr arianten vlogen ons om
de oren. \Iooi is het dan te ervaren
dat een r an hen de goede keuze ook
nog kan combineren met een
gede-een srukj e stuurmanskunst.
Aangekornen bij de plaatselijke
sporttrots zien lve een tegenspeler
per trekker het parkeerterrein
oprijden. Vanr,vege de sneeuw niet
eens zo onverstandig leek ons. De
aanblik van dit tafereel bracht ons

direct in de juiste. of beter:
gemoedelij ke plattelandse
inkuilsfeer. Aansluitend de wedstrijd
of wat daar op leek en dan weer die

verrassende kantine in. Na enkele
gele chefs met een witte pet en voor
de rijders een galopwekkend bittertje
lemon kwamen we dankzij het
fotografische geheugen van onze set-

up-aanvaller in contact met de vice-
kampioen Kloep'n. Na enige
dialectische uitleg van deze
bijzondere sportman kregen we
allengs meer waardering voor die
eigenaardige manier van
vrijetijdsbesteding. Het kloep'n
bleek tenslotte kruipen op klompen
te zrjn. Met als grootste heldendaad
'twintig meter in vief seconden',
aldus de regionale sportheld. Petje
af, of iets deftiger, Chapeau! De man
bleek met deze topprestatie naast een
geldbedrag van 800 gulden te
kruipen. Enig bekocht medeleven
werd bij de 'stadse' jongens
merkbaar. Vooral ook omdat de

nummer twee met lege klompen
bleef staan. Na dit aardige
rntermezzo en bij het zien van 's-
mans silhouet kenden we de reden
van dit verlies. 'Zien va had um te
vake an de oor'n etrokken', opperde
iemand. Het paar schelpen, waarÍnee
zijn goedlachse schedel was
opgesierd, zoLt de beauty-contest met
Pieter van Vollenhoven zonder enige
twrjfel hebben gewonnen. Eén ding
is zeker, ons vefinoeden van dit
bijzondere uitje werd opnieuw
bevestigd en daarom volgend jaar;
weer Gelselaar!

De Morsige Regenjas
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JEIJGDPAGNA
Op ri oensdag 3 januari organiseerde Nefit Orion een clinic in sporthal Rozengaarde. Op
de clinic \\'aren ook drie spelers van heren 1 aanwezig.
Zij r e rzorgden de warming-up. Na de rvarming-up werd een toernooi gespeeld.
De teanrs bestonden uit jonuens en meisjes door elkaar van Orior-r en Huevo.
De u ir-rnaars van het toernooi moesten een verhaaltje schrijven over de clinic en u voelt
het al dat z4n rvij dus.

,\lles b1l elkaar was het een hartstikke leuke en leerzame middag.
Kimberly (C1)

a ï Ë S ,** , I ; ,. -,v-'
l r": \': : I . -.

Ga ,', oc school een spreekbeurt houden over volleybal. Of wordt volleybal het
onderr,verp van jouw werkstuk. Op de site van de Nevobo vind je natuurlijk veel
informatre en plaatjes. le kan ook nog een spreekbeurtpakket opvragen bij de
NeVoBo. Kijk op www.nevobo.nl . Stuur dan een e-mail naar de Nederlandse
volleybalbond. Vergeet niet je adres te vermelden. Want anders kunnen ze het
pakket niet naar je opsturen!

Zomerkamp
Hiken, feesrvieren tljdens de Bonte Avond en natuurlijk lekker volleyballen: slechts een
klein cee van wat je allemaal tijdens een NeVoBo zomerkamp meemaakt. Elke zomer
wordei verschillende volleybalkampen georganiseerd voor volleyballers in de leeftÍjd van
12 tot er met 19 jaar. Omdat elke volleyballer anders is, kun je kiezen uit
vol eyca <ampen en volleybal-plus-kampen én het beachvolleybaltrainingskamp (ovb).

De Net,c3c zomerkampen vallen in de periode waarin het voortgezet onderwijs in heel
Nede' a-.'"'akantie heeft.

wffiffi#Fffitww
W$WWffiffi§s§W
WWW

lro t/m 72 jr.lvolteybalkamp !aathmen lzz tÍm 2B juli 
IWwmwffi

ffi#ffiWffi
WWWW§§W

16 t/m 18 i*:.

12 tJm 14 ir.

16 t/m 19 ir.
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Meer dan op andere kampen staat volleybal hier centraal. Minstens een keer per dag,
maar meestal twee keer per dag train je intensief. Een goede conditíe is daarom
belangrijk. Maar ook op dit kamp blijft genoeg tijd over voor allerlei spelen, lol met de
)erdrng èn de rn heel Nederland wereldberoemde Hike. Een ware beproeving, maar heel
leuk! Het volleybal-plus-kamp vindt plaats In Zeist. Hier zijn slaapzalen in een
jeugdbuitenverblijf, Er wordt voor ons gekookt, zodat er extra veel tijd overblijft voor
volleybal. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen we met gemak een feestje bouwen,
maar meestal zijn we buiten.

rl,:,t, .- -=. .,-:'ri-\i\.*§'§.S.0 § *n *t V*$§.*ySr*Í§,XfS$
Je volleybalt ongeveer één keer per dag. Daarnaast ls er ook veel tijd voor alternatieve
vormen/ zoals zit-, junglevolleybal, of het wordt gecombineerd met andere spelen. Maar
het is nret alleen volleybal, tijdens deze actieve week speel je onder andere een
moordspel, ga je kwalleballen en natuurlijk de al eerder genoemde Hike!

Het volleybalkamp vindt plaats in Bathmen. Je overnacht in blokhutten in het bos en
verzorgt bij toerbeurt het eten voor de hele groep. In de gemeenschappelijke ruimte is
het supergezellig met open haard, hangbanken en genoeg ruimte om te swingen. Maar
over het algemeen doen we alles buiten, als wij er zijn is het toch altijd mooi weer.

{u ii- 1 t- r :u.:* llr" '-:§: hr***hru,.*§§*\a$m §trS i*i*rqSs§,s.$ :1-o

Beacnvolleybal wordt steeds populairder. Speciaal voor iedereen die meer wil weten over
beachvolleybalregels en -technieken en voor alle enthousiaste beachvolleyballers
organiseert de NeVoBo het beachvolleybaltrainingskamp. Wil je samen met andere
fanatie<elingen nog beter worden? Dan is dit kamp echt iets voor jou, Voor de pittige
trainingen heb je een uitstekende conditie nodig, trainen in het zand is nog intensiever
dan eer zaaltraining. Naast de trainingen kun je je energie kwijt in de watér-, zand- en
andere spelen.

Je verveelt Je geen moment tijdens een beachvolleybaltrainingskamp, die plaatsvindt
ergens aan de Nederlandse kust. Alle activiteiten vinden buiten plaats. Mocht het
onverroopt slecht weer zijn, dan is er altijd nog een oergezellige gemeenschappelijke
ru imte I

l: j::"1" t 
' :j'*ïi. .\j,illï§§

De inschrijving loopt van januari tot en met mei.
Je kan je op twee manieren inschrijven, vraag de zomerkampfolder met de
inschrijfformulieren aan bij het hoofdkantoor, tel. 0348 - 47 t9 94 of e-mail via
www. nevobo, nl..

.:::
Tijderc het kamp ben je verzekerd. De kosten htèrvoor ziln verwerkt in het
inschri.;fgeid, De verzekering kent een eigen risico van í 150,00.

Het kan zijn dat een kamp waar je naartoe wil, al is volgeboekt. Daarom kun je op
lnschrijfformulier een tweede keus invullen.



Tussen T en Toilet

Een nieulve rubriek met allerlei wetenswaardigheden over Nefit Orion. Aangeleverd
door de leden.

o Primeur van Joop Knoop, lees dus zijn verhaal met Karel M. Want Karel
Mollevanger stopt dus br1 dames 1.

o Daarentegen gaat heren 1 coach Jacques van Gompel nog een seizoen door.
o Overigens net als onze sponsor Nefit.
o Een verslaggever van Radio Gelderland had een primeur na een wedstrijd. Opgetogen

was hij van plan richting studio toen hij alsnog werd teruggefloten door de

geinterviewde. Of hij nog even wilde wachten met het naar buiten van het nieuws.

Wat zou dit dus geweest zijn. -.
o Een klacht op internet op de Nefit Orion site. Des te meer reden op het clublied te

leren: wanneer wordt er een keer echt herrie gemaakt er zijn er maar een paar
wie een beetje lawaai hebben zo is het maar een saai plubliek ik zal mijn
foefers nog 1 keer mee nemen en dan laat je je horen afgesproken groeten,
Mariin.

o Een kwartet spelers van heren 1 melden zich op de training na de zwakke uitwedstrijd
in Zwolle. Coach Van Gompel was blij dat ze er waren maaÍ ze mochten voor straf
gelijk weer naar huis. Ook hier weer een leuk raadsel. Wie waren deze vier...

. Loting halve-finale nationale beker: Vrevok - Nefit Orion. Commentaar Jacques van
Gompel in Gelders dagblad: ,,Het is niet anders, pech. Maar het is prachtig
dat we in het rijtje Vrevok, Dynamo en Nesselande staan. Er zijn geen
betere wedstrijden dan die tegen Vrevok om ons voor te bereiden op de
play-offs."

o De bekerwedstrijd is overigens op woensdag 14 maart in Nieuwegein en zaterdag 17

maart is de returnwedstrijd in Doetinchem.
Coach dames 1 na 4-0 verloren wedstrijd tegen Switch over de speelsters: Je speelt

zoals j e traint, en er is slecht getraind. De speelsters beseffen niet dat ze nret voor de

Lr1 naar de training komen. In elke set zakte er wel een speelster door het rys.

Ook Van Gompel was duidelijk in zrjn commentaar over enkele spelers na de 3-l
nederlaa-q tegen Zwolle: Als dit vaker gebeurt, is het opzouten.

Drr stond ook op intemet: Chantal en Sanne, gisteren heeft Giel in de auto mii
het grote nieuws vefteld (na wat aandringen dan). Miin mond viel open van
verbazing en dat gebeurd niet snel!! Nou heb ik wel plechtig moeten beloven
dat ik het niet verder verÍel (zaterdag wordt het officieel bekend gemaakt), dat
doe ik dan dus ook niet. Na zaterdag weten jullie het ook, het is echt iets heel
'gaafs en onverwachts'!! Groetjes f7ifs. Op veler verzoek de volgende vraag: waar
gaat dit over?

In de r olgende editie is het dan weer zover: de volleybiermannen publiceren weer een

r erhaal. Opvallend genoeg hebben ze yan het kleine edoch weinig pittoreske
sportzaakje nog steeds geen wedstrijdballen ontvangen. Het model 1953 werd
namelijk teruggebracht. De even uit Letland overgekomen verkoper Nordin K. 'Maar
er zit een nieur,ve coating op!'
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Voor de Jeugd

Prijsvraag
Prijswinnaar
De vorige prijsvraag werd oveffuigd gewonnen door Sander Hugen.
Niet alleen had hrl alle vragen goed maar hij was ook nog de enige
deelnemer. En hij rvint dus de beachvolleybal. Zo wordt het hem
natuurlijk rvel ers makkelijk gemaakt. Daarom zljn de vragen dit maal
wat makkelljker. De inzendingen moten binnen zljnzaterdag24
maart. De antlvoorden moeten ingeleverd worden in de brievenbus in
de hal van sporthal Rozengaarde.

De Vragen

l. \\.elke herenploeg won vorig seizoen de nationale beker.
2. \'an r.velke club komt Sander Sikking
3. Dne spelers uit heren 1 komen van SSS. Waar staan die letters

YOOr.

4. Hoe heet de nieuwe volleybalbondscoach bij de heren.
5. \\-ie heeft het koeskoes clublied geschreven
6. Hoe heet de coach van Vrevok
7. \oem de eerste volleybalclub van Ron Zwerver.
8. Hoer eel miljoen dollar is het prijzengeld voor de World

League 2001
9. Hoe heet de trainer/coach van dames 2.
10. Hoe heet de coach en hoe heet de trainster van meisjes C3.

Inleveren

Uiterst zaterdag ll maart in Sporthal Rozengaarde in de Nefit Orin
brievenbus.
Er zitten u at moeilijkere vragen bij. Maar alles is op te zoeken in de
vori_ue edrtie. r an de Orion Expres en anders kan internet je ook een
eind op u es helpen.
Ditmaal is de prijs een MB beachvolleybal.

Denk er om dat ie bii de antwoorden ie naam en ie team vermeld

Neam :
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De spion van heren 1

Henk Mulder
Henk Nlulder is dit seizoen de stille
kracht achter de prestaties van Nef it
Orion. De Doetinchemmer maakt bij de
thuiswedstrijden van Nefit Orion
analyses voor trainer Jacques van
Gompel. Daarnaast bekijkt Mulder ook
tegenstanders.

De meeste mensen zullen zich afvragen
waar Mulder tijdens de wedstrijden in
sporthal Rozengaarde te vinden is. De
analist zit niet op de bank. Daar zitten Van
Gompel. Herman Rooyakkers (tweede
trainer) en Rinze Reinbergen (verzorger).
Mulder zit graag in de luwte. Naast de

kleine tribune is iedere thuiswedstrijd
steevast een stoel gereserveerd.Daar zit
Henk met zijn analytische blik. Met pen en

papier in de hand maakt hij aantekeningen
van opvallende feiten.

Kampioen
Het gaat vaak om de kleinste details.
Mulder zieÍze allemaal. Eenjuiste
benaming van de functie kwam van
Reinbergen. "Rinse noemt mij altijd de

spy", verklaart de man met het kritische
oog. Mulder kan zich in die benaming
vinden. "Ikben op afroep beschikbaar
voor Nefit Orion. Als Van Gompel mij
nodig heeft, neemt hij contact met mij op."
De rverkzaamheden kunnen verschillend

van aard zijn. "De ene keer vraagt Jacques
om br-i thuiswedstrijden analyses te maken.
Het kan ook gebeuren dat ik tegenstanders
moet bekijken."
Dit seizoen is Mulder meestal brl de

thuisduels aan'uvezig. Dat was vorig
seizoen anders. Nefit Orion speelde toen
nog in de eerste divisie. Bij de technische
leidin-s van het hoogste mannenteam was
toen vaak niet de informatie over de
tegenstanders aanwezig. Mulder reisde
daarom het hele land door. Niet zonder
succes, 'uvant de Doetinchemse
volleyballers. onder leiding van Pim
Raterink, r,verden kampioen.

leiding van Nefit Orion geen geheimen
meer. "Van Gompel heeft van de meeste
teams wel de belangrijke informatie. Daar
komt hij aan door goede contacten met
andere trainers. Daarnaast weet Herman
ook veel. Als blijkt dat de verzamelde
kennis niet genoeg is, vraagt Jacques mij
aanvullende informatie te vergaren."

Details
Mulder is nu bijna twee jaar in de weer om
Nefrt Orion op een hoger niveau te
brengen. Dan lijkt het logisch dat ertussen
beide partijen een band ontstaat. Die band
is er ook wel, maar het gaatte ver Mulder
tot de supporters te rekenen. "Ik doe mijn
werk. Daar haal ik mrjn voldoening uit. Ik
vind analyseren het mooiste wat er is. ZeIf
ben ik altijd een trainer geweest, die oog
had voor de details."
De ingewijden in de volleybalwereld
weten wel dat Mulder jarenlang een team
trainde. In die periode bouwde de

Doetinchemmer de kennis op van het
spelletje. Die bagage wil Mulder grlaag
kwijt bij Nefit Orion. Hij mag dan wat
afstand houden, de band is er wel degelijk.
De relatie tussen Mulder en de



Doetinchemse volleybalvereniging stamt
uit een ver verleden. "Ik heb in de jeu-ed

een aantal jaren bij Orion gespeeld. Toen
ik kwam heette de vereniging nog geen

Orion. In Doetinchem hadden we Phoenix
en DVC. Die zijn samengevoegd in een

vereniging . Ze is Orion ontstaan."
Mulder veftrok vervolgens naar

Groningen om een opleiding op de

sportacademie te volgen. Dat is inmiddels
dertig jaar geleden. Dat Mulder nu analist
is bij Nefit Orion, stamt uit die periode.
"Ik leerde in mijn studietryd George de

Jong kennen." De Jong is nu bestuurslid
technische zaken van Nef it Orion. In die
hoedanigheid benaderde hry Mulder. "lk
heb altrjd contact gehouden met George",
verklaart de spion. "In de periode dat
George in Zwitserland zat, heb ik hem
vaak geholpen. Ik ging toen regelmatig een

week br1 hem op bezoek." De Jong
verbleef een aantal jaren in Zwitserland.
Daar was hij een aantaljaren trainer, eerst
van een club, vervolgens van het nationale
team.

Waardering
Nu hebben Mulder en De Jong elkaar
weer gevonden. Beiden hebben hetzelfde
doel. Nef it Orion op een hoger plan
brengen. De Jong heeft zijn inbreng bU het
scheppen van de voorwaarden. Mulder
helpt een handje op het technische vlak.
De r,vaardering voor zijn werk is er. "Die is

er altijd. De meeste trainers zryn blij met
extra intormatie."
Die infbnnatie speelt Mulder met tekens

door aan Van Gompel. "Jacques en ik
hebben bepaalde handgebaren
afgesproken. Die geef ik tijdens de

wedstrijden door. Jacques vertaalt die
informatie naar zíjn team."

lk heb oog voor detail.

Het analyseren van de details zal in de

toekomst nog belangrijker worden. Nefit
Orion wil volgend jaar aansluiting zoeken
br1 de middenmoot. Of Mulder er dan ook
bij is, weet hij nog niet. Hij heeft wel een

idee op welke posities er versterking moet
komen. "Na het seizoen gaan we met de

technische staf in gesprek en mijn
werkzaamheden van dit jaar analyseren.
Dan bekrjken we tevens hoe mijn functie
er volgend seizoen uit gaat zien. Op dat
moment neem ik de beslissing of ik
daaraan kan voldoen."

Wim Kapperl.


