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Woord van de voorzitter
Deze pennenvrucht dateert van 1
april. In mijn beleving de eerste
dag dat het buiten een beetje als
lente aanvoelt. Tijd dus om niet
alleen meer aan binnenactiviteiten
te denken maar ook aan de tuin en
andere bezigheden in de
buitenlucht.

Met andere woorden de periode van
intensieve zaalsporten zit er bijna
weer op en iedereen gaat zich weer
opmaken voor bet komende seizoen
en hoe de komende tijd de extra
vrije momenten zullen worden
ingevuld. Het seizoen is voor de
vereniging redelijk succesvol
geweest en de resultaten van de
verschillende lijnen mogen er best
zijn. Met name denk ik hierbij ook
aan onzejeugdteams, de open
clubkampioenschappen errde soms
veÍïassende resultaten van ons
hoogste damesteam.

Perspectief.

Het perspectief voor het komende
seizoen lijkt weer goed te worden.
Uiteraard is het spijtig dat we van
sommige spelers/speelsters en soms
van de trainers afscheid moeten
nemen, zulks om uiteenlopende
redenen.

Ook de uitstraling van onze
verenigingnaar buiten, mocht er dit
jaar zijn. lk denk daarbrJ aan onze
eigen website, het aantal tv-opnames
door NOS en TV Gelderlandèn de
kwaliteit van onze (mini)Orion-
expres.

Violen.

De traditionele violenactie is weer
een succes geweest, hoewel dit keer
geen nieurve verkooprecords zijn
gevestigd. Dank gaat wederom uit
naar het volhardende duo V/im
Besemer en Hans Albers. Zij
mochten gebruik maken voor het
vervoer van een gloednieuwe
Nissan bestelbus, waarvoot onze
dank uitgaat naar Joop Ebbers.

Ledenvergadering.

Tijdens de binnenkort te organiseren
ledenvergadering zal door bet
bestuur worden ingegaan op het
beleid voor bet komend jaar.
Onderdeel hiervan is ook het
financiele beleid, aangezien de
financien momenteel-nog niet goed
op orde zijn. Tijdens de
ledenvergadering zullen hierover
voorstellen worden gedaan.

B edrij fsvolleybaltoerno oi.

Verderop in deze editie treft u
hierover nadere informatie aan.

Graagtot ziens bij de
ledenvergadering.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper.



Wie is de beste speler van heren 1?

Die keuze is aan u. Nefit Orion telt
in Nederland weer serieus mee en

daarom is het tijd om te beginnen
met iets wat een traditie moet gaan

worden. De VerkiezingBeste Speler
van het seizoen. De keuze wordt
gemaakt door de leden en supporters
van Nefit Orion. In juni wordt de

winnaar bekend gemaakt en alles
hierover staat te lezen op de

middenpagina's.
Opvallend is het aantal
steunbetuigingen voor de heren
vanuit de jeugd in dit nummer. Het
geeft toch wel aan dat er veel
sympathie is voor de prestaties van
de mannen.

In dit nufllmer ook aandacht voor
een vertrekkende trainer en een

komende manager. En ontdek de

verschillen tussen een benadering
vanuit het hart en een benadering
vanachter het bureau. En wie weet is
dat ook wel een hint voor de

toekomst van Nef,tt Orion.
Veel leesplezier en denk erom:
stemmen!!!!!

Jacques Verhagen.

Bedrii fsvollevbaltoernooi 2001.

Het 59' Bedrijfsvolleybaltoernooi staat weer voor de deur. Ook dit jaar zal het gezellige

toemooi weer in sporthal Rozengaarde worden -eeorganiseerd.
Naast bedrijven zgn dit keer ook straatteams rvelkom.
Het programma is als volgt:

Donderdag 17 mei a.s : beginners;
Dinsdag 22 mei a.s. : mix gevorderden;
Donderdag 31 mei a.s. : heren in alle categorieen:

Het insclrrijfgeld is f 50. per team. Dit bedrag graag voor I mei a.s. overmaken op

girorekenin g nr. 7935213 t.n.v. J.W. Albers o.v.v. BVT toernooi.

Wij rekenen ook dit jaar weer op een grote deelname en een gezellige happening!

De organisatie.



Adri Rademaker manager heren 1

oNeÍït Orion kan kampioen worden'

Adri Rademaker is de nieuwe
manager van heren 1. Hij nam
deze taak over van Roel Vennik.
Rademaker ziet meer
mogelijkheden in Doetinchem
maar dan moet er nog wel wat
veranderen.

Van beroep is Rademaker sociaalwe-
tenschapper en beleidsadviseur bij
de politie . Zijn volleybalervaring
staat in schril contrast met die van
zljn zoons. De teams waar senior in
speelde reikten niet verder dan de
tweede of derde klasse. Besturen zat
hem wat beter in het bloed. Nu is hij
eindverantwoordelijk voor heren 1.

"Dat kost me naast mrjn werk toch al
gauw zo'n acht tot tien uur per week.
En dan tel ik de wedstrijden er niet
bij. Maar het werken met dit team
geeft een enoffne kick. Met de spe-
lers, de technische en de medische
staf er zoveel mogelijk uit zien te ha-
len. Dat geeft me een goed gevoel.
En hoewel ik een zo professioneel
mogelijke benadering nastreef en
het even serieus benader als mijn
werk, zie ikhet als een hobby offi,
binnen de kaders die daarvoor bij
Nefit Orion zijn gesteld, het team
optimaal te laten presteren. En
daarmee de vele volleyballieflrebbers
die de Achterhoek rijk is plezier te
bezorgen. Wanneer ik het heb over
'het team', dan bedoel ik niet alleen
de spelers. Zlj zljn een onderdeel van
dat team. Net zoals de technische en

medische begeleiding en een nog aan
te trekken teambegeleider. Ook ik
maak deel uit van dat team.

Ik geef er leiding aan en maak
daarbij gebruik van deskundigen. Ik
ben eindverantwoordelijk voor het
totale functioneren en ben in die zin
verantwoording schuldig aan het,
wat ik noem, TOPsportbestuur. Op
dit moment wordt dat nog
managementteam genoemd. Ik vind
dat niet de juiste term. Hij schept
verwarring.Zij managen niet. Zlj
besruren en zorgen ervoor dat de
voorwaarden die het bedrijven van
topvolleybal vereist, kunnen worden
inger,.uld."

"De term 'managementteam' dekte
tot voor kort de lading nog wel, denk
ik. Maar ik vind dat het anders moet
met heren 1. En die verandering
moet plaatsvinden op niet al te lange
termijn. Heren 1 is een bedrijf aan
het worden. Een bedrijf met een



daarop gerichte bedrijfsvoering. En
dat bestuur je niet door democrati-
sche besluitvorming. Een vereniging
is 'eigendom' van de leden. Formeel
ben ik en het managementteam af-
hankelijk van de besluitvorming
door de algemene ledenvergadering
van de vereniging Nefit Orion. Het
kan nafuurlijk niet zo zijndat wij
moeten wachten op allerlei besluiten
die genomen moeten worden door
die ledenvergadering. En als een
strucfuur ongeschikt is voor het doel,
dan moet je die structuur wijzigen.
En niet in de marges gaan ziÍten
rommelen. Dat is slecht in verband
met de vele aspecten die met bestu-
ren en de bedrijfsvoering te maken
hebben. Een (uridische) scheiding
tussen TOP en vereniging op korte
termijn is dan ook noodzaak. Niet
alleen in het belang van de bedrijfs-
voering met betrekking tot heren 1.

Zeker ook, maar misschien zelfs nog
wel meer, in het belang van de vere-
niging zelf. Rond heren 1 gaat veel
geld om. De spelers en trainers zijn
werknemers en ook de overige ex-
ploitatielasten nemen drastisch toe.
Op dit moment draagt de vereniging
een zwaÍe last, geen probleem als de
zaken goed gaan. Maar als het wat
minder gaat? In Assen ging de top-
sportstichting vorig jaar failliet. Ge-
lukkig was er een scheiding tussen
TOP en Vereniging. Een vereniging
mag niet ten onder gaan aan de keu-
ze voor topsport. Ik vind dat een
vereniging er zonder risico voordeel
uit moet kunnen trekken. En hoewel
niet mijn eerste prioriteit, ik zal mij
ook daar voor inzetten."
leiden. Ik vraag me verder af of er
kan worden gesproken over ge-
lijkwaardige partijen. En als dat niet

In Doetinchem is al een tijd een dis-
cussie gaande om de drie hoogst spe-
lende teams op landelijk niveau sa-
men te voegen. Het gaat dan om de
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voetbalclub De Graafschap, de
handbalvereniging De Gazellen en
Nefit Orion.

"De Graafschap en Nefit Orion zijn geen
gelijkwaaridge partijen. Dus ik heb nog mijn
bedenkingen"

Rademaker is voorzichtig: "Dit is
een zaak van het bestuur. Ik vind dat
ik niet in bestuurszaken moet treden.
Ik heb hierover natuurlijk wel een
mening. Ik ben echter onvoldoende
in de materie ingeschoten om daar
een weloverwogen oordeel over te
hebben. Toch wil ik er wel iets over
krvijt. Nefit Orion doet het zelfstan-
dig erg goed. Er is vertrouwen. Dat
moet tot clubbinding leiden. En dan
een discussie over een omnisport-
vereniging. Naar synergie zoeken is
goed. Maar gebruik maken van s)m-
ergie hoeft niet op voorhand te bete-
kenen dat je 'op moet gaan in'. Er
zijn meer wegen die naar Rome

het geval is. . ..? Als het bestuur mij
vraagt hierin mee te denken, zal rk
dat zeker doen."



Rademaker stelt dat het realistisch is
zeggen dat Nefit Orion op termijn
kampioen van Nederland kan wor-
den: "Natuurlijk kan dat. Maar, in-
derdaad, op termijn. Niet volgend
jaar of het jaar daarop. De vraag is of
je dat moet willen op korte termijn.
Sportieve prestaties moeten niet te-
veel vooruitlopen op de ontwikke-
ling van de interne organisatie. Ik
wil, samen met het TOPsportbestuur,
naast werken aan de sportieve
prestaties, werken aan een gedegen
organisatie, aan een topvolleybal
bolwerk. Niet in drie jaar naar de top
en twee jaar daama weer terug in de
kelder. Die voorbeelden zijn er te
over. Eenmaal aan de top wil ik dat
NeÍit Orion daar jaren kan blijven.
En dan is ook heel belangrijk dat we
voorkomen te veel bezig te zijn met
de interne organisatie. De interne ge-
richtheid mag maar kort dwen. Zo-
wel team als organisatie ontwikkelen
zich. Ook financieel zljn er meer
mogelijkheden. We moeten nu ook
jonge talenten aan ons binden. Daar

Rademaker in gesprek met Paul van der Linden van
Radio Gelderland.

zijn we mee bezig. We hebben ons
plafond nog lang niet bereikt. En ik
zie dat ons plafond heel hoog kan
zrjn."

Adri Rademaker was eerder
jarenlang actief als manager bij het
Apeldoornse Piet Zoomers Dynamo.
"Een prachtige enleerzame tijd. Ik
ben nog steeds lid van die club". De
afgelopen vijfjaar was hij alleen als
toeschouwer aanwezig.
Maar de liefde om met een 'stel jon-
ge sportgekken' iets moois neer te
zetten overwint het toch weer. "Ik
vind het gewoon leuk om te doen.
De ze mensen zljn ambrtieus en heb-
ben er veel voor over. Topsport
wordt namelijk ondergewaardeerd.
En ik vind het dankbaar werk. Ik
vind het leuk om iets op te zetten en
te ontwikkelen. Bij Nefit Orion krUg
ik die mogelijkheid in de schoot ge-
worpen. Een uitdaging die ik graag
aanga. Wat is er leuker dan te wer-
ken met gedreven en positief inge-
stelde mensen? En voor een club die
keuzes durft te maken."



Karel Mollevanger stopt

'Ik ben het zat)
Karel Mollevanger stopt ermee. De
assistent-coach van het eerste
damesteam heeft het wel gehad na
meer dan 30 jaar trainer te zijn
geweest. "Ik ben het eigenlijk
gewoon zat."

"Na zoveel jaar wil ik gewoon meer
tijd voor mezelf en voor mrjn
hobby's. En ik wil ook vaker naar
mun zoon Bas kijken. Daar heb ik ook
vaak geen tijd voor. Ik ben weinig
avonden thuis en dat wil ik nu
weleens anders. Zeker drie à vier
avonden ben ik weg. Vier jaar ben ik
nu bezig met dames l. En je moet niet
vergeten dat ik 10 jaar bij Orion bezig
ben. Het werd ook een beetje een
verplichting.Op vakantie gaan was er
nauwelijks blj.Nu kan ik weer in de
herfstvakantie weg. Dat schoot er
altijd bij in. Het was leuk maar nu is
het tijd voor wat anders. Een van mijn
grote hobby's is muziek. Ik maak veel
liedjes. Speel graag gitaar en ik zing.
Het is voor mij een fantastische
ontspanning. Componeren en teksten
schrijven. Brj het kampioensfeest van
heren I vorig jaar heb ik ook nog
opgetreden. Dan haal ik zo wat liedjes
uit de kast en dan geniet ik om daar
iedereen te vermaken."

l{aar Huevo

Na al die jaren \Meer bij het eerste
damesteam gewerkt te hebben, dus
met de top, wil Mollevanger nu weer
met de jeugd aan de slag. En hij heeft
zljn zimen al ergens op gezet. "Hier
op De Huet waar ik woon wil ik met
de jeugd gaanwerken. In deze wijk
woont veel jeugd en ik denk dat als
Huevo en Nef,rt Orion samen gaan
werken dat voor beide zijn vruchten
kan afwerpen.

De jeugd op De Huet valt nu tussen
wal en schip. Er is bij Huevo een leuk
jongensteam in ontwikkeling. En aan
de samenwerking tussen beide
volleybalverengingen wil ik graag
bijdragen."

'NIuziek is mr.1n groorsre hobby'



Het afgelopen seizoen werkte
Mollevanger samen met Marinus
Wouterse bij dames 1.

Een samenwerking waar hij hoog over
opgeeft. Maar toch kijkt Mollevanger
met een schuin oog en met wat
wrange gevoelens naar de

ontwikkeling van heren 1.

Teleurstelling
"Hoe dames I wordt aangepakt
binnen de vereniging is een
teleurstelling. Er is gekozen voor de

herenlijn en niet voor de dames. Ik
ben realist genoeg dat het niet anders
kan. Maar vergeet niet dat Nefit Orion
voor zo'n driekwart bestaat uit dames.
Met veel talenten. Ik kan eigenhjk wel
zeggen heel veel talenten. Was er
gekozen voor een ontwikkeling van
dames 1 dan had er meer toekomst in
gezetet met eigen kweek. Bij de

heren is geen eigen kweek. Alleen
met geld is daar een team samen te
stellen. Bas is de enige die uit de

eigen vereniging komt. Dat is toch
wel mager. Je ziet ook dat talenten bij
dames I vertrekken. De dameslijn is
ook heel sterk opgezet. Geen talent
bhjft onopgemerkt. Dat proces wordt
goed bewaakt. Theo Boekhorst heeft
er structuur in aangebracht. V/e
hebben goede trainers. Bas Bloem is
er zo een. Jan van Uitert is ook een
grote. Een halve dwaas. Maar je hebt
ze wel nodig. Maar over de hele linie
zíthet goed. Er is ook veel
belangstelling brj sponsors voor
damesteams. Geen grote, dat besef ik
ook wel. Veel kleintjes. Maar daar

kan je ook wel wat mee. Nu gaan

talenten als Brechtje Wiggers en
Nathalie Reulink \Meg. Ik vind het
leuk dat ik ze geholpen heb met hun
ontwikkeling. Maar was er gekozen
voor dames 1, dan had er een team
kunnen staan dat grotendeels uit de
eigen vereniging was voortgebracht."

Bloedveel talent
"Maar onderschat de ontwikkeling
van heren I niet. Er kan iets moois
groeien. Er zitveel continuïteit in.
Daar kunnen andere teams hun
vruchten van plukken.

damesliin heeft meer toekomst dan heren.

Zelfs dat dames I weer in de

eredivisie komt te spelen. Die meiden
vinden het nu al prachtig dat ze naast
heren 1 mogen trainen. Ze gaan soms
al samen stappen. De uitstraling van
heren 1 kan heel goed zijn voor de

vereniging. Ik hoor het ook bij andere
clubs. Daar wordt positief gesproken
over Nefit Orion. En dat komt
natuurlijk mede door heren 1.



Daar kunnen en moeten we rran
profiteren. Ik hoop ook op een nieuwe
sporthal.
Met in ieder geval prachtige tribunes.
Je moet ook groot durven denken.
Maar het heeft toekomst. En dan kan
dames 1 daarvan profiteren. Want er
zit echt bloedveel talent bij de
dames."

Opleidingstrainer
Het bestuur van Nefit Orion heeft
Karel Mollevanger gevraagd om de
dameslijn te bewaken. Maar hij heeft
de functie niet aangenomen. "Ik doe
het niet. Want dan sta ik weer drie à

vier avonden in de hal. Want ik ken
mezelf . Dan wil ik ook alle
damesteams zien spelen. Hoog of
laag. Want zo zit ik nou eenmaal in
elkaar. Als ze me nodig hebben voor
wat anders weten ze me te vinden."

"'Wat ik altijd leuk vond aan het
volleybal was toch wel de sociale
contacten. Het is een klein wereldje.
Je komt overal dezelfde spelers tegen.
Daar geniet ik van. En vooral van
spelers die je onder je handen heb
gehad als jeugdspeler en die dan toch
ver komen. Met Kars van Tarel van
Piet Zoomers Dynamo
heb ik gewerkt.
Met Reinder Nummerdor.
Toen niemand het in hem
zag zitten Hij wal nogal
klein en viel daardoor

buiten de steunpunttraining. Dat vond
ik jammer. Het was een echte
technicus. Pierre Mathieu heeft zich
toen over hem ontfermd. Nu is hij
international. Laatst sprak ik hem en
zeihtj dat ik één van de weinigen was
die altrjd in hem geloofde. Dat vond
ik leuk om te horen."

"Ik ben ook een echte
opleidingstrainer. De aanzet geven
heeft mij altijd enorÍn bevredigd. Ik
kan mij makkelijk wegcijferen. Maar
als ik niet gewaardeerd word dan haak
ik af. Zo heb ik bij Orion gewerkt met
Jorg Radstake, Bas Hellinga en met
mun zoonBas. Nu allemaal spelers in
de eredivisie. Bij de dames hadden en
hebben we grote talenten. Nu ook
weer met onder andere Marieke
Milder, Sanne Keizer, Nathalie
Reulink en ook Chantal Willemsen is
een groot talent. Vooral technisch er
goed. Maar zo ztln er wel meer. Maar
wie ik echt een verademing om mee te
werken vond was Marlies Koenders.
Fantastische spelverdeler. Die kon
echt alle opdrachten uitvoeren. Een
fantastische aanvoerder. Had er ook
veel voor over. Was een genot om
mee te werken."

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) 36 43 67

MOLENKAMPSPARK 2, 7607 LE ALMELO
TEL: (05aG) 82 15 '15 FAX (0546) 8275 43
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Henk Hansma
Spelverdeler

Roland Rademaker
Spelverdeler

Aa-9e Baanstra
Passer-loper

Arthur Vennik
Passer-loper

Bas Mollevanger
Libero

Erik Hermsen
Passer-loper

Richard Rademaker
Passer loper

Roger Beumer
Diagonaal

Rober-t Hollewand
Mrdden

Pieter vd Sluis
Diagonaal
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krijgt 2 punten

krijgt I punt.

\aam inzender:
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HEr EEnsrE sErzoEN rN pE SNS*Leneue wAs EEN
GROoT SUCCESI EeN zesDE PLAATS IN DE
COMPETITIE EN EEN HALVE FINALE IN DE BEKER.

Eru oIT IS EEN MoOI UITGANGSPUNT oM TE

ï=.:"li Lï i ï: I H :l?xi IH:'LÏ :
Ert oe KEUZE woRDT GEMAAKT DooR DE LEDEN EN
suPPoRTERs vAN NErrr ORloN.

AI.I-E sPELERS STAAN HIERNAAST AFGEBEELD.
BerrnIvr MeRr<us RIcnreR DIE HALVERwEGE
vERTRoK. EN SeruoER SrxrrNK MoET NoG EEN
JAARTJE WACHTEN \A/ANT HIJ !S ER NOG MAAR NET
et.l. OvERIGENS MAG HrJ wEL sTEMMEN.

DE OpzET IS ALS VoLGT. HIeRorqpER Is EEN
STEMBII*,ET AFGEBEELD. GEpT JoUw EERSTE KEU§
DRIE PUNTEN, NUMMER TWEE T\1YEE PUNTEN EN
NUMMER DRIE KRIJGT I puTtT.

§rgrvretuETTËN TNLEvEREN rN DE BRTEvENBUS
VAN NEFII ORIOTq IN SPORTxaI RozENGI\ARDE.
Or sruuR EEN E-MAIL NAAR:
NITVTAX@TEBENET.NL.

Irq Or LAÀTSTE OnIoN ExpREs VAN DIT SEIZoEN IN
JUNI ZÀL DE \,VINNAAR BEKEND GEMAAKT VI/ORDEN.

INzer.IpeN KAN Tor EEN MET EEN \ryEEK NA HET
UITKOMEN VÀN HET MEI'NUMMER VAN DE ORIoT.I
Expngs.
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Seriemoordenoorís)......

Doetinchem "het is vreselijk, er zijn ol 50 lijken gevonden" ontwoordt de
recherche. De Doetichemse volleybolvereniging houd een spoed-
vergodering.Op olle lijken stoot Orion geschreven. De lijken. von
z'n l5 cm groot, zijn ollemool met een soort mes doodgestoken. De
volleybollen liggen in het lijkenhuis voor verder ondezoek.........

Het moordwopen woormee de 50 volleybollen zijn vermoordt is

gevonden. Het wopen, een ontenne, zot in een net gesioken. Het
net heeft geen ernstige verwondíngen. Met behulp von het moordwopen
kunnen we de vingerofdrukken coniroleren. Voor de 50 volleybollen is

een herdenkingstocht gehouden, die geleid werd door bekende top-
volleybollers.......

De doders op de moord von de 50 bollen zijn eindelijk gevonden.
De moordenoors: Henk.H, Arthur.V en Richord.R, zijn gisterovond rond
elven opgepokt in het Koes-Koeshol.Er volgt nog een rechiszook.
Over de rechtszook volgt nog verslog........

Geschreven door: Lobke&Robin uit de C3
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We wouden graag iets schrijven voor in de orion expres
hier komt het:

Beste lezers

We wouden ff zeggen dat de heren 1 dinsdag 20 maafi. kei goed heeft gespeeld.

Het is heel jammer dat ze verloren hadden. Een uitblinker van die avond was
toch RICHARD RADEMAKER, want de set dat hij erin kwam hebben ze gewonnen dat

zegttoch wel wat (Richard goed gedaan).

Roland Rademaker we vonden het tof dat je mee zat te zingen en klappen
tijdens de wedstrijd. Het zou leuk zijn als meer reserve spelers dat zouden

doen.
HEREN 1 GA VOLGEND SEIZOEN ZO DOOR!!!!

Groetjes de Richard fans Kristel en Maayke MB3



##S'F K*tffi'p ...neemt heren 1 onder de loep-

Allemochtig wot prochtig. Jo lieve lezeressen en op devingers van èàn hond te

tellenheren.,ïOOp KnOopwos blij venrqst over develereocties op zijn lootste

stuk in de Ot ion SexpresSo. Zelf s enkele heren 7 spelers konden het niet

loten om een moiltje te sturen. Ricordo Rodeloosmoker, de ex lover von

Tjíhitsige Puntenslijper von domes !,vroeg zich af woor ik toch ol die verzinsels

uitzoog.
'Uif m'n duim ,besfe Pichard!' Zelf s coqch Zjok von Schrompel líet vio ziin ex -

monoger wetendot hij de'ongezouten'kritiek op zijn functionerenníet echt

zereneus kon nemen. 'M'n neus uit' mompelde Von Mompel.

Jo jo, zo loot jullie JOOp KnOOp wee? veel stof opwooien in het stoffige
wereldjevon het volleyknol.'Kon geenkwaod' ,zo denk ik don moor weer eens,

nog een keer, oltijd soms enkele molen, of en toe vook!

.fóOp KnOOp wil echter toch iets kwíjt en don doelt hij niet op zijn dogelijkse

toiletgong , moor hij wil iets kwijt over Zjook von Mompel. Jullie Joop hoont nog

wel eens wat , ziet nog veel meet en trekt don recht voor zijn rooP concluusjes.

Momenteel stoot deheren 1 cooch bloot aonveel kritiek (híj stoot ook bloot

onder de douche). Met nome zÍjn cooching fronst bij veel kenners en niet

kenners de wenkbrouwen en roept wel eens een wagend tekentie oP.

En toch.... onder debezielende leiding von Zjak en zijn chormonte ossistent

Hermono Rooiebieten ís er veel bereikt.

Nou moet en we met z'n qllen niet f louw goon doen ovet een zwokke Nederlondse

competitie, gebrekoon klosse bij de nummers 7 t / m 10von deEre-divisie.

Het duo Rooilijn en Stommel moest wel werken met twee o-motorische

midspelers.
Aoche Boonstuk en Robbie Hollevoten hebben toch moor mooi leren blokkeren.

Zehouden nog wel eens eenballetjetegen en hun krochtige sProngserves

hebbende reclomebordenuítbundig getesï. Rogier Beuker iast NU ol met een

gemiddelde von 1 op 3 de drie meler ballen IN en ols het blok gerookt wordt

vollen die bollen Oók nog eens binn en de lijntjes von het eigen veld. De twee (??)

libero's Bosje en Richoord doen aon primo klontenbinding door de horde

sprongserves vqn detegenstonder rechtstreeks of vío het plofond de tribunes in

teketsen.Heel wot tevreden fons heb ik met zo'n bol de zoal zien verloten. De

orme Ronold Roddrooie?, een tolenïrijk snert uPPer, mog don nó de wedstrijd

de bollen weer zien op te sporen (wont hij ís de jongste von het stel en durft nog

niet goed'nee' te zeggen tegen de cooches.)

fk hoorde von Carolus Ballevangerdot doordóór de domes weer heel wot bollen

terugvind en in de zokken von heren t. (Deze laafste zin moet ie fwee keer lezen,

anders begrrjp je hef gauw verkeerd.) De kefser-haal-de-bal-van-fribune lopers

Arturo Vrunnik en Erico Herpes hebbenhet ofgelopenseizoen oP JOOp



Knoop een uitsteekbore indruk gemookt . Met nome de rust diebeide
voleybolgoe?oes uitstraolden tíjdens de ïime Outs. Ook Henkíe Honsworst, de
kofochtige sprong-in-'t-veld en schítteprochtige bolopgooiet, zog ik menig
scheidsrechter met eenbezoekje oon de bokveeeren. Met krochtíge one-liners
ging híj de monnen op de bok 'te lijf' Vertwijfeld grobbelden de ref erees dan
naor gele koorten , wont opmerkingen ols: ',ïe zit nu we/ fe slapen' 'Waar benf u
noLt mee bezrg?' 'l4ag ik u helpen de contacf/ens op fe zoeken?'en 'zij
(fegenstander) mogen welgooien en ik (Henkie Ha.) nief?'mogje ols ref eree
niet over je kont loten wolsen.
Een kleurrijk figuur die Henk enniet alleen door de opgelopen koorten.
Over Pieter von de Sluisdeur kan ík slechts kwijt. Dot ík hem slechts 3 x heb
zien serveten en dot hij het hoge gemiddelde von bijno 70% scoorde. En dot voor
iemond met een houten kont von hef bonkzittenll Dot gemíd delde heeft níemqnd
von de heren von Nefit ONION kunnen holen. Dit even storend terzijde.
Bij domes t heb ik slechts één speelster Morieke (M&M) het super-
se?veergeweld von 99 % zien halen.
De bijno tweeëneenholve meter lange getoilleerde tuinslong en gespierde spijker
Sonder Kibbeling kreeg ol een poor korïe mini ínvolbeurtjes. Het invullen op het
wedstrijdformulíer duurde meestol langer don het meespelen.
Somenvottend durft JOOp KnOOp het oon om te stellen dot de technísche
leiding en het medische teom onder de leiding von Rqnzige Fijnbergen (Wot
heeft die kerel grote honden zeg!) er toch moqr in gesloogd zijn om een stel
middelmotige, niet ol te kwoliteítsrijke spelers tot een hecht teom te smeden.
Heloos zo moet ik toch nog even constoteropmerken zullen de heren het volgend
seizoen moeten doen zonder de grote (wat een woordspeling) volleybalweter
Hermono Rooiebieten. Joop zol hem zeker missen. Met nome zijn mess cherpe
onoliesjes von de verloren wedstrijd en zal ik node míssen . Het ga ie goed
Hermon en ík mis je enthousiosme nu ol. Von mij hod je wel een poar troíninkjes
vqn de zes geplonde over mogen sloon.
Zó, dit geschreven hebbende ontdekt jullie Joop dot zíjn sfukje al weer een
respectob ele lengte heeft bereikt. fn heï volgende nurnmer von de Orion
Expresso wil ik graog met mijn vriend Frits Rits de toekomst von Heren 1 goon
beschouwen.

ïor LEE5 tre#p Knoop.



§ddp ffin$Qp zag meisjes AAAH.

Wie schetst mijn niet gennge verbarossing (jo wie probeert daï eens?) toen ik
onlongs, nog niet zo lang geleden, een paa? weekles terug, inVeenendool het
meisjes AAAAHteom zog opduiken met Ín hun chormonte midden de man met de
bollenzok Corolus Bullebijte? en ene #e§3e §cnsen.
'11/af hebben die hier fe zoeken?' zo vroeg ik mij slechts heel even of . Het werd
mij ol snel duidelijk toen ík de wulpse jonge meisjes zog insmijïen, inslenïeren en
inplokken.

Joop Knoop moest zelf s de zonnebril even opzetten, wont híj werd verblind door
ol dqt schoons dot voor hem binnen de gele volleybolveldlijntjes oon het inballen
,/ warm darfelen ,/ uitrekken en hacrfouwknopen was"

Mijn zelfkleurendebrilleglazenbesloegen er von. Ëme Sanne Keizersnede Qowel
de dochter vqn mijn noomgenoot Joop) hod me toch een bos touw qon d'r tere
hoofdhuid hongen!. Het stond haor frooí.
Achter de wedstrijdtofel en optelbord zag ik een bijzondere vrouw met knotje.
Dcniwílwelle in de 6lorío.Zilwerd direct no de kruisf inoles uitgeschreeuwd tot
de meest sexy, uitdogendste ,6est geklede en eerlijkste telster von de
tussenronde. Ik heb von hoor genoten.Zij wot minder von mij.
Over de wedstrijden wil JOOp KnOOp het niet hebben. Wel vonof deze ploots
iets over het woordgebruik von de jonge moogdelijke meisjes. Wot de
jongedomes et tijdens de wedstrijd zool uitkromen doet een ervaten
riooljournolist ols JOOp KnOOp zelf s blozen tot vlok boven de novel. Bij enkele
UIT geslogen smoshes von Morieke (m A M) , Lion Leukoplost en DebBietje
Slotvrouw hoorde ik steevost drie-letterwoordjes of een engels
vierletterwoond. Tkbegreep niet helemool het woord Ygfk toen Chontolleke
Wilhelmus een mislukte snert-up richtíng tribune becommentorieerde. Nog
mínder begreep ik von het woord Fufi<,Ise -nodqt Jonneke Bessenlikeur een opslog
per ongeluk in het kruis von de scheids ioeg.De oogverblindende, olti.ld lochende
líbresse von het meísjes AAAH en OOOh teom Veronico Wílweleswot (de zus
von ...je weet wel: Chanel!) kón er ook wqt von. Om moor te zwijgen over de
lichoomstoql von Kíertje Durftmon en Nienke Oerwoud. Jeverwocht zoiets niet
von jonge onschuldig ogende meísjes. Bíj het horen van zoveel seksistisch
verbool geweld stond mij het schoamhoor en schoomraod wel eens op de koken.

Ie verwacht eerder wot zenuwochtig gegiebel, wot nerveus plukken oan het veel
fe stnokke T-shirtje, of stereotiep getrek oon het te gek gestreste
strefchbroekje.
JOOp KnOOp zouwillen schrijven: Kuís je toolgebruík in en rond het veld.Een
poar nuttige tips zou ik een ieder willen toewerpenl l.p.r. k!...zok zou je tegen de

scheíds kunnen zeggen dat ie'een testikelbuilfje' is.



Als je weer een poss richting plof ond ziet keïsen of een set up de
reclomeborden ziel binnenf lodderen , roep dan eens iets ludieks: 'Flamoes'of
'oeps'. Als je in het ochterveld stoot te FLUNKEN, ols je met je borsthoor
telkens lcngs het net rospt, ols je méér don telkens met je niet ol te fris
riekence schoenen de míddenlÍjn overschríjdt ,giechel don bijv. : 'Hihi deed ik
dof ,2' Moor gebnuik nooÍt meet díe ofschuwelijke 3-letterwoorden eíndigend op
zen T. Mompel zoief s van 'Lipjezz' o.i.d.
Jo , lieve meisjes en schoorse jongens, JOOp KnOOp bindt de strijd oon met de
toalverloedering in en rond de volleyknolveldjes.
Toch moor eens komen luisteren inZulferd tijdens de finales Open Club op 14
^o-i ILlPr r r,

TOT LEEs... JOOp KnOOp
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AotleYbiertea?
SPDr,-DB. VAIT IIDT

William Siebelink

Is gekozen door zijn ploeggenoten van het volleybierteam in een anonieme stemming als speler
van het afgelopen seizoen. Een eer die terecht bij deze vriendelijke edoch soms enigszins
geprikkelde robuuste aanvaller terecht is gekomen. William die bekend is van zijn uitspraak:
'En nou moet je oppassen' zal binnenkort op de voor hem gepaste wljze gehuldigd worden in
onze stamkroeg Cafe Jansen. William, namens al je ploeggenoten: Van harte gefeliciteerd!



En dit is dan de nieuwe kleding van het fameuze Volleybierteam. De foto's zrjn gemaakt door
Toon Hendriks. Op de achtergrond het uiterst gezellige etablissemeflt, onze hoofd- en
kledingsponsor, Cafe Jansen.
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Tussen Tap en Toilet

De laatste wedstrijd van heren I was in de fraaie maar ook sfeerloze hal in
Rotterdam. Het Rotterdamse publiek hield zich stil.
Dus dit was de avond voor de broer van Roger Beumer om zich goed te
laten horen. Een kleine bloemlezing van zrynverbale talenten.
Stel daarbij het volgende voor: een doodstille hal met 1 persoon met een
stem als een bariton.

'Een grote hal maakt nog geen grote ploeg'
Bij een 2-0 achterstand in sets:

'Weet je wat het is: Orion is zo'n lege zaa,l niet gewend'
Tegen de 2.14 meter lange Joost Loman, net terwijl hij gaat serveïeï\:

'Stoot je hoofd niet'
Internet reactie over deze wedstrijd:
Hallo allemaal!
Jammer dat de heren gisteren verloren hebben, maar het orion publiek (al
waren we met 15 man! ) kwam overal bovenuit, in nesselande houden ze wel
van stilte! Toch was het een mooie wedstr$d!
Nou groetjes!
'deborah

Opvallend was dat de technische commissie,'Wesselink en Veenstra, als
enige Nederlanders het Feyenoord-stadion niet konden vinden.
Zelcu.tanren dan ook binnen toen de wedstrijd al bijna ten einde liep.
'Wel 

waren ze natuurlijk als eerste weer buiten.
Bericht van onze Webmaster over de site van Nefit Orion:
de 10.000ste bezoeker/ster krijgt een leuke pijs van het ORION Bestuur. Dus
hou de bezoekersmeter in de gaten.
Er zijn nu bijna 8000 bezoekers. gemiddeld 55 per dag...

weet je trouwens wel hou dat kan??
home page en dan helemaal onderaan op grafiek klikken.
En we besluiten met een noodkreet uit Wehl:
Hallo!l lk ben al 2 jaar lid van Orion..Maar ik heb nog nooit een Orionexpres
ontvangen..Wel mijn contributie betaald.Wordt dat niet in Wehl bezorgt?
Groetjes Sanne 81..
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Voor de Jeugd

Prrjsvraag
Prijswinnaar:
De winnaar van de vorige prijsvraag is een oude bekende: Daan van Haarlem.
Hij ontvangt dus binnenkort de MB Beachvolleybal.

Nieuwe Prijswaag:

Ontwe{p een logo voor deze pagina!

Deze keer wordt een beroep gedaan op creativiteit en logokennis.
De opdracht:
Teken een fraai logo bij deze prijswaag. Het logo moet de volgende
ingredienten bevatten.
Het moet de vereniging Nefit Orion uitstralen, de koeskoes moet er op een of
andere manier in verwerkt worden en het moet duidelijk zijn dathet bij de jeugd
hoort. Indien je logo wint dan zal een professionele tekenaar het verfijnen. Dan
kan het als vast symbool mee op deze pagina.

Uiteraard mag je meerdere logo's inleveren. Dit moet zoals gebruikelijk in de
brievenbus in de hal in Sporthal Rozengaarde. Uiterste inleverdatum: 1 mei.

De hoofdpriis: Een Rucanor Trainingspak van MB VoIIey.


