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Woord van de voorzitter

7,aals vele sporters inmiddels wel al
gemerkt zullen hebben is de gemeente
floetinchem van plan om breedtesport
sterk te stimuleren.I)eelname van met
name onze jeugd aan sport is van groot
belang voor het individu maar ook voor
de samenleving. Dit gegeven stond ook
een beetje centraal op de
sportmanifestatie die op 1 mei is
gehouden in het voetbalstadion van de
Graafschap.

Sporters van diverse takken van sport, met
bestuursleden en vele vrijwilligers waren
bijeen in een sfeervolle ambiance in het
stadion.
De gemeente en de organisatie willen hiervan
gmag een traditie maken. Ik denk dat dit een
goede zaak is. Wel dient de aandacht dan niet
dominant uit te gaan naar de voetbalsport maar
dienen uiteenJopende sportactiviteiten te
worden belicht. Zokanbijvoorbeeld elk jaar
een andere sport in het zorxretje worden gezet.
Het blijft daarnaast in onze gemeente echt
nodig om ons bezigte houden met
topsportbeleid, nu we zowel in voetbal,
handbal en volleybal op het hoogste niveau
actief zijn in onze gemeente en dan heb ik het
nog niet over individuele topsporters die we
rijk zijn.
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.{fscheid.

Van diverse sporters en trainers hebben we
rccent afscheid moeten rlemen. Ook in dit njtje
hoofi mister Orion Karei Mollevanger. Een
beetje tot mijn vemassing heeft Karel besloten
om \\'at meer tijd vrij te maken voor andere
dingen. Echter wil hrl betrokken blijven bij de
jeusdontu,ikkeling en zalhlj ook het Beach-
r ollevbal-toemooi blijven organiseren. Een
aticheid zonder veftrek zullen v!,e maar
zc-ggenl . Hem en al die anderen die zich
hebben insezet voor onze vereniging wil ik
graag namens het bestuur hartehjk danken'n,oor
de r ele tijd en energie die men beschikbaar
heeft rr ilien steilen.

Sponsoring.

Zo nu en dan vallen op dit terrein aardige
succesjes te boeken. Zo is het respectabele
\ ollevbierteam blijkens een foto in de vori_ee
editie opnreuw in de kleding gestoken door
Catë Jansen. Als je goed kijkt dan zie je dat de

'hins nos rvat losjes om de buik van de
r erscilllende spelers hangen. Op deze wijze
ri ordt rekening gehouden met de
s aarschrlnlijke ontwikkeling van hun
brerbuiken in de komende periode. In ieder
sevai ll.eet dit team als geen ander het nuttige
en aangename in de sport te combineren.

Sporthal Rozengaarde.

In de pers is ingegaan op een claim op het
gebruik r an Rozengaarde door de
lrandbalr.ereniging de Gazellen. Zoalsbekend
treden ook zij toe tot het gezelschap van
Eredrr isronisten. Wij zijn echter van mening
dat Orion de oudste rechten heeft op het
gebrurk van de hal op de zaterdagavond.
Daamaast heeft de hal de huidi_ee uitstraling
mede aan onze vereni-eing te danken. Wij
zullen zeker in goed overleg trachten voor dit
probleem een goede oplossing te vinden in
overles met het bestuur van De Gazellen.

\Iet sportieve groet.

Koos Kuiper.
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Voontoorfu ReÀarfw

Laatste jaargang Orion Expres?

Het is toch wel bedroevend om te en'aren dat op de r erkiezing van Speler van het Jaar slechts
enkele stembiljetten zijn binnengekomen. En dat is toch ook zuur voor de spelusl En dat
ter-wijl ook het bestuur het idee van harte ondersteunde. Longa uit Lichtenvoorde haalt met
hun eigen verkiezing zelfs de regionale kranten. En bij \etlt Orion heerst desinteresse. En
daarom doen we het deze in dit nummer nog maar een poging om tot een respectabel aantal
stemmen te komen. Want de verkiezin_q van Speler van het Jaar mag naar ik hoop toch wel op
meer enthousiasme rekenen dan drie leden van de r ereni_qin_q Nefit Orion.

Onlan-es kreeg ik op mijn bureau een clubblad u aarbij de redactie de vraag stelde aan de
leden of het uitbrengen van een clubblad nog s el zin had. Want er kwamen altijd zo weinig
reacties binnen. De redactie vroeg daarop de leden bekend te maken of een clubblad nog wel
gewenst was. Heel handig was dat iedereen die het clubblad rvel ondersteund een coupon met
een steunbenri-eing moest invullen en inleveren. En het antwoord op deze vraag is duidehlk.
Er kwamen slechts enkele coupons binnen. De redactre besloot daarop dat hun
werkzaamheden niet echt gewenst was en zr1 besloten te stoppen!
En ik vrees dat het met de Orion Expres dezeltde kant opeaat. Want de inzendingen zijn al
tijden van dezelfde personen.
De jeugd reageert niet op prijsvragen. Nien-rand schr jnt geïnteresseerd te zijn om wat in te
leveren.
Ook de prijsvraag voor de jeugd wordt herl-raald \\ ant op een mooie prijs als een trainingspak
mag je hopen dat het wat animo losmaakt bii de _leugdleden . Er zijn te weinig inzendin-een om
tot een goed oordeel te komen.

Volgende maand verschijnt het laatste nummer. Inieveren kan tot 1 juni. Zowel stembiljetten
als leuke en grappige verhalen.

Verder veel leespl eziert

Jacques Verhagen.
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Herman Rooyakkers stopt bij Heren 1

'Van Gompel moet je niet op je verjaardag uitnodigen'

Herman Rooyakkers is niet langer de

assistent van trainer Jacques van
Gompel. De Terborgse oefenmeester kan
onvoldoende tijd vrijmaken om het
komende seizoen de trainingen en de

wedstrijden van Nefit/Orion te

conbineren met zijn werk en niet te
vergeten zijn gezin.

Rooyakkers nam zijn besluit niet met pijn
in zijn hart. Het was vanuit zijn oogpunt

een zakelijke beslissing. "Ik zou dan een

paar middagen vrij moeten maken".
verklaarde Rooyakkers zijn beslissing. "Op

basis van de plannen voor \ olgend jaar kan

ik de functie br.1 Nefit Orion niet
combineren met mijn u-erk op school."
Rooyakkkers heeft een deeltijdfunctie. "Ik

werk r,-oornamelijk 's-middags. Ik zou

eventueel twee Llur vrij kunnen maken. Dat
is het maximum."

Daarom had de trainer en ook geen moeite

mee om plaats te maken voor een ander. In
dit geval dus Henk Hansma. De

spelverdeler wordt waarschijnlijk volgend
seizoen tweede spelverdeler en richt zrjn

aandacht hoofdzakehjk op het assisteren

van Van Gompel.. "Dat ik wegens
tijd-eebrek stop is mijn kant van de

beslissing. Nefit Orion wilde ook een

andere invulling geven aan de functie. Het
management dacht aan iemand met een

eredivisie-achtergrond. Dat past in het

kader van de profèssionalisering. Nefit
Orion wil naar de sub-top. Daarom is het

noodzakelijk om 's-middags te

trainen. Op nog meer avonden trainen is
niet verantw'oord. Dat zou ten kostte gaan

van de arbeids-mst-verhouding. In dat

kader had ik er ook geen moeite mee om te

stoppen. De club is altryd groter dan de

mensen.

'Club is altijd groter dan de mensen.'

Dat Rooyakkers stopt wil niet zeggen dat

hij verloren is voor Nefit Orion. En zeker

niet voor de ontwikkeling van het
volleybal in de regio.

De Terborgse trainer was in het verleden

in dit gebied ook actief als trainer.
Rooyakkers werkte bij Longa 59 en bij
Bovo.
Brl de Aaltense club was hU het langst in

dienst. Rooyakkers maakte het eredivisie-
avontuur van dichtbij mee. "Ik was bij
Bovo trainer/coach van het tweede team.

Daarbij trainde in eenmaal per week de

hoofdmacht. Tij dens de wedstrij den

maakte ik analyses." Toen bij Bovo het

eredivisieteam wegens geldgebrek werd
opgeheven, nam het tweede team, dat in
derde divisie speelde, die plaats over.

Rooyakkers beet zich vast in de klus en

promoveerde met zijn team naar de tr,veede

divisie. Daarna vertrok hij naar Orion om

een nieuwe uitdaging te zoeken.
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De band met Bovo bleef. In overles ntet
het management kwam het plan op taièl
om van Bovo een soort filiaal van Orion te
maken. Met Rooyakkers als coordinator.
"De bedoeling was om spelers, die
talentvol zljn. maar no_q te koft komen r oor
de eredivisie, brl orion te laten trainen en
speeltijd te gunnen bij Bovo. Er is
daarvoor een werkgroep opgericht. met
mensen die het klappen van de zweep
kennen. Iedereen ging razend enthousiast
aan de slag. maar er staat op dit moment
nog geen 

-qroep bij Bovo. "Wij hadden
Mathias Pezy, die naar Pollux gaat.
gevraagd. Dat gaat dus niet door. Mathias
had dan vol_eend jaar brj Bovo kunnen
groeien om veruolgens een jaar later de
stap naar Orion te maken. Hetzelfde _eeldt
voor een talenvolle midaanvaller van BVC
uit Barchem.

Het bhjkt dus lastig om een
opleidin,esteam voor orion te realiseren.
"ln de regio is er eigenlijk een tweede
divisiteam teveel. Longa 59 en Bovo
zouden een team moeten vorïnen. Beide
teams hebben moeite om voor volgend
seizoen een representatieve selectie te
knygen. Dat idee lijkt gezien de
sentimenten die er binnen beide
verenigingen spelen, weinig kans te
maken."

Het is voor Rooyakkers jammer dat zijn
plan waarsch5nhik niet doorgaat. De
fanatieke trainer had al wat spelers in het
vizier. "Als er echter alsnog een groep
komt, sprin_e ik er in."

Dat zal dan r,vaarschrjnhjk niet als assistent
zijn. Rooyakkers r.verkte in de
eredivisieperiode bij Bovo op die basis b1

de hoofdmacht. "Er was toen sprake van
driemansschap. Leo Groeneveld was de
hoofïtrainer. Jos Holweg en ik waren de
assistenten, waarbij Jos hoger in ran_e

stond."

Bij \etit Orion was de rol van Rooyakkers
eeheel anders. Hij was de enige assistent-
trainer. De inhoud verschilde het afgelopen
jaar duidelijk van het eerste seizoen. "ln
het eerste jaar speelden we in de eerste
dir isie. maar was de organisatie rond het
team ook op eerstedivisieniveau. Dat
beson al met de trainingen. De oefenstof
las iedere keer vast. Het was alleen een
krr estie van de poppetjes op de plaats
zefien. Het kwam vaak voor dat ik de gaten
oprulde. Als er eens spelers ontbraken,
kon het _qebeuren dat ik in het achterveld
stond te verdedigen."

Vezekerd van A tot Z
B.H.J.Wiggers heeft ï totale pakket!

,A.
E}HJ §TIGGEFÈS

LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 13,
7OO1 GD DOETINCHEM

TEL: (03í 4) 33 22 92 FAX (03í 4) 36 43 67

MOLENKAMPSPARK 2, 7607 LE ALMELO
TEL: (0s46) 82 15 15 FAX (0546) 827543

Lees verder op pagina 27 .



Zaterdag 2L april

Zo nodig grijpen wij in, kampioen zullen ze
worden

Meisjes 82 kampioen

De trainer en de coach, samen in de stress

De Nevobo reikt de trofee uit.Eindelijk het is gelukt.

Hans 5o jaar jong met zijn meisjes, is dit het geheim van de eeuwige jeugd.
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Op de bovenste foto de kampioenen van
het seizoen 2OOO|2001 meisjes 82 en de
D jeugd. Samen met de trainers en de
coaches.

Het afscheid van Hans Oolbekkinl«, onder
applaus ondergaat Hans de huldiging.

Hans als je, je volgend seizoen verveelt ik
weet nog wel een leuk baantje bij Orion
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Jddp Knoop is een beetje
verdrietig en een beetje boos.
Lees ik in diverse kronten dot ene
Rudi Correll geridderd wordt
negens zijn verdiensten. Voor
Wqt? Lees ik, dot onze
commissorís von de Koningin
Kommingo vindt dot burgemeesters
veel voker in oonmerking dienen te
komen voor zo'n konínklijk
versierse!.
'En ik dan?'denkt jullie Joop
Knoop.

Woorom word ik niet voorgedragen
Yoot een orde? Voor de goede orde,
beste lezers en vele molen in de
meerderheid zijnde domes, mijn
verdiensten stoon als een pool boven

het moaiveld. Als gerespecteerd
schríjver in erkende hobbybloden ols
Pleebooi , Pentyhausse, GLuRer.r

eN KoexELoEREN, FIet
sleutel gat, De àelderlander
en zo kon ík nog wel even doorgoon,

meent Joop Knoop dqt het hoog tijd
wordt dot hij eens geëerd wordf in
de vorm von een konínklijk speldje.
'Wie draagt nU voor?' ís mijn
prangende vroog?

fk wos ook even op de ofscheidsfuif
von domes 1. Tjongejonge wot kon die

Mollezonger een keel opzetten zeg.
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En wot een emotioneel gedoe rond
het ofsch eid nemen van enkele
speelsters. fk ken troiners die
keiongevoeligblaten: "Voor jou IO
onderen!" Marlies Hoenderhok,
Mirjompot Heleboel werden nogol
plokkerig en kwijlerig bezongen door
die ouwe gríjsoord von een
Mollezonger. Nee, ik zou ze gewoon
een hondj e hebben gegeven met
evenlueel een lekkere klopzoen plot
op de bek. Dot willen díe longe
meíden toch tegenwoordiglZ fk vond
heï doarom ook heel wijs,
verstondig, subtíel slim von

Nottejosja NÍmttemissem om nog

moor eventjes te wochten met de
oonkondÍging von hoor IK-STOP-
ERMEE bericht. Bovendien wos hoor
lover Jon Wielklem Verwensing
hinderlijk oonwezig en zíj loot zich in
principe niet zoenen door ouwe

monnen. Dít even storend terzilde.

Joop Knoop moef overigens wel
eerlí1k |oegeven dot het
ochtergrondkoortje bij Corolus
eersle song beslist niet onoordig
meehumde. Klonk heel ltef ollemool.
Het hed '1,lAP'*AWGf"d& #AAf ry§

=EK/#L&l3ffiPleS&***f'§&kGN 
cf

*trà-,K fkg6í' vond ik zeer
onïhullend, wot betreft het
lief desleven von de Orion speelsters.



Ik heb de tekst doorgezonden oan
Notosjojo en J.W. Lees het ínsor
en je krijgt vanzelf rod* koontjes of
blosjes. e&&ffi *fje &*cr€eka hsd haar
nieuwe vlom en mínnoor willen
showen, moor,..(en dot vernom ik uit
zeer onbetrouwbore bronnen) de
goser wos er wee? vondoor met een
andere Hengelse schone llse of
Ingrid genoomd. De vriend von

Dsniwílttrelle 6ootsfeen kon ik
evenmin ontworen. Hij wos wee? oon
de rol met een boerendeernt je díe
híj bij Olde Beth hod opgeduikeld.

Ssn** Ke§aer von het rijmpje 'Koníng

Keizer Admiraal, condooms
ze niet allemaal.' liep glunderend
rond met hoor nieuweverovering
F{önsel Brssfryoenst" ÀÀcr fiisf:s!
leen Duurkoopje zag ik innig
verstrengeld met ene Guido met /n
zochtegee,maa? dot kon ookeen
andere letter geweest zijn. Voorts
hod ik gehoopt enige glimpen op te
kunnen vangen von de vriendjes von
ïnge Sfrijkbnut, Chqntalleke
Wífwel {die weer eens opvollend
probeerde een bink oon hoor hoakje
vost te klampen! ) JtÀcrrít
Dijkvcneenvrouw (en dot is ze) had
wel hoar zus bíj zich , een stoe?e
bink genoomd René wos er niet.

fk hod hem graag enige nuttige tips
over kokkerellen in de keuken, samen
boodschappen doen, wat doen we in
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hef weekend? enz. willen geven.
Toen ik zag dot Tjihitsige Puntboord
niet begeleid werd door een horíge
bodyguord heb ik nog even
overwogen hoor voorzichtíg te
versieren Punt zools Bortinus
Bouterse hoor telkens liefdevol
noemt, liet zich echter niet inpolmen.
Tntegendeel, dit stukje schrijf ík nu

meï opgezwollen donkerblouwe ogen,
terwÍjl ín mijn pospoort mijn ogen ols
b/auwgrrjs worden omschreven. Wot
een klap heeft díe puntige
jongedame! Ik wilde alleen een
pluisje verwíjderen von hoor iets te
strokke sexy truítje. Dot líep
letïerlijk uit míjn hond. Moor goed,
ik weel n weet woor ik aon loe ben,
ol kon ik me er nog steeds weiníg von
her"inneren wqt ik eigenlijk ín mijn
hond hod. Punt uit. Sfmfke flt:ígvlek
heb ik woorschíjnlíjk helemool niet
gezíen. Wos zij oon het zwemmen?
Het helemool niet volledíg meet
zí3nde domesteom ging na de WAN-
men-s,ioo van Karel Bollewangen
nog even bíkken bij mijn neef , die
zi3n broodjes noor mij heeft
vernoemd. Alleen dddrom ol zou ík
een línt1e moeten krijgen.
Jullie lezen nog von me.

TOT LEES

JdPp KnW€p.
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Naam
inzender:

NEFIT ORION

SerzoEN 2OOO.2OO t

Henk Hansma
Spelr,erdeler

Roland Rademaker
Spelr.erdeler

Aage Baanstra
Passer-loper

Arthur Vennik
Passer-loper

Bas Mollevanger
Libero

Erik Hemsen
Passer-loper

Richard Rademaker
Passer loper

Roger Beumer
Diagonaal

Robert Hollewand
Midden

Pieter vd Sluis
Diagonaal

Inzenden via e-mail is ook mogeliik: nimax@tebenet.nl
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Bijgt 3 puÈien

kriigt 2 punten

krijgt I punt.3.
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Her eeRSTE sErzoEN rN DE SNS*LEecuE wAs EEN
GROOT SUCCES! EEN ZTSOE PLAATS IN DE
COMPETITIE EN EEN HALVE FINALE IN trE BEKER.

EN pIT IS EEN MooI UITGANGSPUNT oM TE
BEGINNEN MET EEN NIEUWE TRADITIE. DE
VERKIEZING VAN SpeITR VAN HET JAAR.

EN DE KEUZE woRDT GEMAÀKT DooR DE LEDEN EN
SUPPORTERS VAN NErIr ORION.

DE oPzET IS ALs VoLGT. HIeRohIoER Is EEN
STEMBILJET AFGEBEELD. GEET JOUW EERSTE KEUS
DRIE PUNTEN, NUMMER TWEE TWEE PUNTEN EN
NUMMER DRIE KRIJGT I PUNT.

§Te*TSIUTETTEN INLIvEREN IN DE BRIEvENBUs
VAN NEFIT ORION IN SPORTHAL ROZENGA,I\RDE.
Or sruuR EEN E-I\,IAIL NAAR:
NIMAX@TEBENET.NL.

ITq oE LAATSTE OnIoN ExpRes VAN DIT SEIZoEN IN
JUNI ZITL DE \^.INNÀAR BEKEND GEMAAKT WORDEN.

DE EERSTE INZENDINGEN ZIJN NoGAL
TELEURSTELLEND. VEEI. TE WEINIG. HET BETEKENT
DAT ALS ER NIET MEER INZENDINGEN KOMEN ER
GEEN SPELERVERKIEZING GEHOUDEN KAN
WORDEN. DUS IK HOOP DAT IEDEREEN DIT
INITIATIEF STEUNT.

EN ous ALsNoG HET FoRMULIER TNVULT oF EEN E.
MAIL STUURT.

§siÀ§yà4!y§i§§!§íE§



Orion Erpres nummer 7 - 2l -

Opnieuw een uitwedstriid van Heren 6.

De Pickerhal

Eibergen ditmaal. maar eerst
iets anders.
Het team lijkt op z'n laatste
benen te lopen. Al geruime
tijd worden de spelers
geklveld door de
allesomvattende vraagl moet
er opnieuw een seizoen aan de
lange staat van dienst ll'orden
toegevoegd?
Kan dit nog na ruim 32 jaargangenl
. Is de derde klas nos haalbaar'.) Of
toch beter vierde klas. Recreatief
misschien? Nemen de ku'etsuren
niet ter eel toe.' Ter illustrarie een
anatomische bloemlezing van het
bijna aÍgelopen volleljaar. Rug (2x
Jan jr'. Piet), enkel (Dick). schouder
(ir \\iim. Jan Sr. Henk). neepslag
(2r Janjr. Joop), heup (Jan Sr), voet
(Bob). onu'illige spier lWil) en niet
te \ergeten de 'u'andelende

knieschljt- van ons killing
eenmansblok op mid (Henk).
Van§-eqe herstel ter plaatse valt
deze laatste niet onder te brengen in
een blessurecategorie, Het betreft
N1aar een verwijzine naar een ter
plaatse gefabriceerd werkrurg
genaanrd Picker. Het bednjfdat
daar stond heette in de volksmond
De Pickerfabriek. Meer
duidelijklieid konden de
aanwezigen in de hal ons niet
verschaffen. Het leidde tot een kort
onderzoekje door de Morsige
Regenjas. De familie Prakke was
eigenaar van het toenmalige bedrijf.
Een nazaat is zelfs woonachtig in
Doetinchem. Een picker is een
werktuig dat gebruikt werd in de
machinaal aangedreven
u'eetgetouwen. De picker ving de
spoel op die met grote snelheid
heen en u,eer ging, Schering en
inslag (l). Hij werd gemaakt van
echt buffeileer \\raan,oor de huiden
speciaal r.verden geïmporleerd. De
huiden rverden gelooid en verder
geprepareerd in een speciale
looierij. ook in Eibersen. Het
gebouu, staat er nog, even over de
Berkelbrug aan de rechterkant.
richting Haaksbergen. Van daar
',verden de huiden met paard en
wagen overgebrachr naar de
Pickerfabriek. De Pickerfabriek was
uniek in zijn soon in Europa en
ven,aardigde naast de genoemde
pickers ook drijÍiiemen voor de

hier een bionische afwijking.
Kortom niemand die geen plaats op
deze lijst heeft. De opstelling wordt
dan ook regelmatig welwillend
aangevuld met Heren 7 spelers, met
als meest vertrouwde gastoptredens,
die van William en Gerten,
waarvoor huide. Terug naar het
dilemma. Het volleybai zou nog
gemist kunnen worden. Maar een
noodgedwongen afschaffing van de
dinsdagavondnazit laat traumatische
gedachten naarboven komen. En de
telkens weer opmerkelijke feiten en
aardigheden die een ogenschijnlijk
simpel volleyseizoen glans geven.
Zo hadden we laaat het kloep'n en
dan nu weer de thuishaven van de
club met de naam van het unieke
aboriginal-jacht-attribuut, de
Boemerang. [n het westen beter
bekend als gevaarlijk speelgoed. De
zaal.De Pickerhal. Na jaren
eindelij k nieuwsgierig geworden
ínformeren we ruur de herkomst.
Geen burgemeester, wethouder of
andere autoriteil

machines in de alom in Oost
Nederland aanwezige
textielindustrie. Met de invoering
van kunststoffen en de enorme
teruggarg van de textiel in Twente
en de Achterhoek verdween
uiteindelijk dit bijzoadere bedrijf.
Het bedrijf waarvaa de sporthal de
naam laat voortleyen. Het lijkt erop
dat opkonost en 'aeergang' van
Heren 6 parallellea vertoont met het
leveo van de Picker en die
bijzondere fabriek. Wat je er ook
van vindq beide zijn bijzonder.
Mocht u nieuwsgierig zijn
geworden; 1ss6 dan eens een kijkje
in De Scheper, historisch museum,
Hagen 24 7 L5l CA Eibergen.

De Morsige Regenjas
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1e Divisie B Dames
Set Up'65 1

Geove RZGA/revok 1

Switch'87 I
Vanilla VC 2
Data GeneralA/CN 1

Nefit/Orion 1

Setash'l
Geevers/VC Landgr I
Somas/Activia í
Pex/HHC 1

Nuvoc í
Sarto/Pellikaan 1

1e Klasse D Dames
Longa'59 5
Wevoc 2
Reflex I
VCV 1

VYV í
TOHP í
Nefit Orion 4
Nefit Orion 5
Boemerang 3
Sparta 3
VIOS- Beltrum I

3e Div. Dames Oost
Tornado-Geesteren 1

Boemerang 1

SNS/Savico'1
Nefit/Orion 2
Multimate/DeVoKo í
Flevoll I
Sparta I
Halley í
Arke/Pollux 2
Wevo'70 1

NefiUOrion 3
Wevoc I

3e Div. Heren Oost
SNS/Savico í
Sans/Flash í
NefiUOrion 2
Victoria 1

SNS-Havoc 2
Time Out'751
Multimate/DeVoKo 1

Harambee 1

Bovo 2
Set Up'65 2
Rivo-Rijssen í
Vrivo 1

20- 82 K
20-74
20- 65
20- 58
20- 58
20- 51
20- 43
20- 33
20- 31
20- 25 -5 D
20- 25 D

22-91 K
22- 90 0W
22- 90
22- 69
22- 55
22- 54
22- 49
22- 39
22- 38
22-35
22- 29 D
22-21 D

22-101K
22-77 P
22- 75
22-73
22- 70
22- 55
22- 53
22- 44
22-37
22-34
22- 28 D
22-

22-88 K
22-73
22- 67
22- 65
22- 63
22- 60
22- 57
22- 54
22- 53
22- 46 D
22- 23 D
22- 11 D

22-77 K
22- 70
22.66 0W
22- 65
22- 64
22- 59
22- 55
22- 54
22- 52
22-38 0W
22- 34 D
22- 26 D

22- 83 K
22- 69 0W
22- 63
22-61
22- 58
22- 57
22- 54
22- 48
22- 47
22- 44 0W
22-39 0
22-37 D

20- 86 K
20-73
20-71
20- 61
20- 56
20- 51
20- 42
20- 34
20- 30
20- 25 0W
20- 21 D

íe Klasse D Heren
Reflex I
Huevo'8S 1

Labyellov í
Smash'68 í
NefiUOrion 3
Vollverijs 2
Victoria 3
Wevoc 3
Bovo 3
KSV 1

Favorita 1

ASV 1

2e Klasse G Heren
Labyellov 3
ROHDA í
Smash'68 2
Actief'81 í
VYV,I
Reflex 2
Pajodos 1

NefiUOrion 5
Wilskracht 1

Wevoc 4
Favorita 2

3e Klasse N Dames
Victoria 3
SV Halle í
't Peeske 2
Huevo'8S 3
Halley 7
Labyellov 4
RW Tornax 2
Mevo 2
NefiUOrion 7
Rivo-Rietmolen 4
SenOí
Smash'68 3

22-91 K
22- 88 0W
22- 77
22- 65
22- 62
22- 59
22- 45
22- 43
22- 42
22- 40 0W
22- 27 D
22-21 D

3e Klasse O Dames
VerhoeveiFocus 3
NefiUOrion 6
Halley 5
Socii I
SCM 1

Mevo I
Baderie/Dynamo 6
DES 2
Blok'712
Willems/Gemini 3
Boemerang 6
't Peeske 3



3" Klasse M Heren
VCV 3
VivanteMivoc 4
Longa'59 4
ROHDA 2
The Phantoms 3
Dto 1

Baderie Dynamo 6
SenAl
Rivo- Rietmolen 2
Boemerang 2
NeÍit Orion 7
Nefit Orion 6

A-Meisjes Kampklas B
Wevoc MA1
Bovo MAí
Sv Harfsen MAí
Nefit/Orion MAí
Overa MA1
Marvo'76 MA1
Boemerang MAí
ROHDA MAl
Access/BVC MA1
Baderie/Dynamo MAl
VIOS Eefde MA1
Side Out MA1

A-Jongens Kampklas B
Longa'59 JA1
Bovo JA1
Baderie/Dynamo JAí
NefiUOrion JA1
the Phantoms JA1
VivanteM/ivoc JA1
Brevolk XA1
Huevo'85 JAl
Wevoc JA1
Smash'68 JAl
WSV XA1

B-Meisjes Kampklas B
NefiUOrion M82
Nefit/Orion MB1
WIK MB,I
Pelgrum/Dash MB1
Longa'S9 MBí
SpaÉa MB1
Willems/Gemini MBí
Victoria MBí
Favorita MBí
Access/BVC MBl
Tornado-Laren MBl
Side Out MBí

B-Jongens Kampklas B
WSV JBl
AvantiJBl
Nefit/Orion JBí
ROHDA JB1
Labyellov JB1
SCM JB1

B-Meisjes 3e Klas D
Sparta MB2
Avanti M81
Labyellov M82
Willems/Gemini M82
Avanti M82
Smash'68 MBl
Nefit/Orion M84
SV Loil MB1
Willems/Gemini M83
VIOS-Beltrum MB1

C-Meisjes 3e Klas E
Boemerang MCl
Sv Harfsen MCí
Baderie/Dynamo MC1
Tornado-Laren MC2
RW Tornax MCl
DVO MC4
Favorita MC1
SpaÉa MC3
Willems/Gemini MC2
WSV MC2
NefiUOrion MC2

C-Meisjes Kampklas B
Sparta MCl
WSV MC1
DVO MCl
Labyellov MCi
Longa'59 MCl
Reflex MC1
NefiUOrion MCí
Vollverijs MCl
KSV MCí
Willems/Gemini MCí
DES MCí
Victoria MCí

CJongens Kampklas B
Huevo'85 JC1
NefiUOrion JCl
VivanteMivoc JCl
RW Tornax JCí
Wevoc JC1
WSV JCí
Reflex JCí

22- 80 K
22-79 0W
22-70
22-62-5
22- 57
22- 55
22- 55
22- 48
22- 48
22- 42 0W
22- 36 D
22- 23 D

11- 44 K
11- 41
11-36
11- 36
í1- 33
11- 28
11- 27
'11- 22
11- 21
11- 17
í1- 16
í1- I

í0- 48 K
í0- 46
10- 38
10- 29
10- 28
10- 27
10- 17
10- 15 -s
10- 12
í0- 4 -5
10- 1

11- 48 K
11- 45
11- 45
11- 38
11- 37
11- 29
11- 28
11- 20
11- 18
11- 11

11- I
11- 2

í0- 46 K
í0- 34
10- 32
10- 18
10- 17
í0- 3

9-37K
9- 34
9- 32
9- 30
9- 20
9- 17
9- Í6
9- 15
9- 13
9- 11

11- 50 K
11- 48
11- 44
11- 37
11- 27
11- 25
11- 24
1í- 19
11- 17
11- 14
11- í3
11- 12

í2- 56 K
12- 50
12- 40
12- 23
12- 19
12- 16
12- 6

10- 45 K
10- 38
10- 34
10- 33
10- 30
10- 24
10- 21
10- 20
10- 20
10- 9
10- 1



Com petitie-indel i ng 200 1 -2002

C. AaftinkVenruarming/Abcoude Abcoude

Eredivisie dames
1. WC
2. Longa'59
3. Schipper Kozijnen/Martinus
4. VC Essent Sneek
5. Volco
6. Mikro Electro Roosendaal
7. Sliedrecht Sport
B. AMVJ
9. Vanilla VC
'10. Arke/Pollux

1" divisie A dames
A. Lycurgus
B. Mount EveresUDonitas

D. VC Essent Sneek 2
E. Martinus 2
F. Dros/Alterno
G. SNS/Flash

l. Winkelboulevard/DioO
J. Stam/SoVoCo
K. Turfstekers-Drachten
L. Sudosa

1" divisie B dames
A. Data General-VCN
B. Nefit Orion
C. Set-Up 65
D. Setash
E. Switch'87
F. SNS-Havoc
G. GeeversA/CL
H. SomasiActivia
l. BarneveldScheversNrevok
J. Vanilla VC 2
K. Utrecht
L. Mikro Electro Roosendaal 2

Vught
Lichtenvoorde
Amstelveen
Sneek
Ommen
Roosendaal
Sliedrecht
Amstelveen
Weert
Oldenzaal

Groningen
Groningen

Sneek
Amstelveen
Apeldoorn
Veendam

Oosteruyolde
Soest
Drachten
Assen

Zevenhuizen
Doetinchem
Ootmarsum
Huissen
Millingen a/d Rijn
Haaksbergen
Landgraaf
Sint Anthonis
Nieuwegein
Weert
Utrecht
Roosendaal

Eredivisie heren
1. Appeal/SSS
2. VC Zwolle
3. ECOstyle/S-Assen
4. Alcom/Capelle
5. Geové RZG/Vrevok
6. Lycurgus
7. Nefit Orion
8. VC Omniworld
9. Cadenz.Nesselande
10. Piet Zoomers/D

1" divisie A heren
A. Compaen
B. Mount EveresíDonitas
C. Cito
D. SSS 2
E. HCCnet Martinus
F. SNS-Havoc
G. VoCASA
H. Set-Up'65
l. VC Essent Sneek
J. Athena/Pollux
K. Dinto
L. Zaanstad

1" divisie B heren
A. SNSA/VC
B. VCEiPSV
C. DSN/Nivoc'68
D. Hajraa
E. Vanilla VC
F. Alcom/Capelle 2
G. Sliedrecht Sport
H. Ekspalvo
l. Rijnmond
J. Tonegido Voorburg
K. Mikro Electro Roosendaal
L. Summa Peelpush

Barneveld
Zwolle
Assen
Capelle a/d lJssel
Nieuwegein
Groningen
Doetinchem
Almere
Zevenhuizen
Apeldoorn

Oostzaan
Groningen
Zeist
Barneveld
Amstelveen
Haaksbergen
Nijmegen
Ootmarsum
Sneek
Oldenzaal
Warmenhuizen
Zaandam

Vught
Eindhoven
Nieuwegein
Eindhoven
Weert
Capelle
Sliedrecht
Dordrecht
Schiedam
Voorburg
Roosendaal
Meil

H. Wiechers Woonoase/DOK Dwingeloo

21 md 2001 , 16:16
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Dat was dit jaar wezenlijk anders.
Rooayakkers zag de inhoud vanzrln
functie behoorlijk veranderen. Hij had een
belangrijk aandeel in de opzet van de
trainingen. "Jacques en ik bepaalden iedere
keer de onderdelen. Daarbij kwam het vaak
voor, dat wij apart met een aantal spelers
specifieke dingen doornamen, om die later
met de gezamelijke groep nog een keer te
doen." Rooyakkers leerde daarbij veel. "Ik
heb veel trainers meegemaakt, maar er
loopt in de regio geen trainer met de
technische en taktische kwaliteiten als Van
Gompel."

Rooyakkers had het niet over de sociale
kwaliteiten. o'Je moet Jacques niet op je
verjaardig uitnodigen, want dan loop je de

kans dat de andere gasten het volgend jaar

zeggen: "Als je die man met dat weinige
haar uitnodi$, dan kom ik niet. V/ij zaten
ook niet bij Orion voor de
veqaardagsfeestjes. Het doel was om het
team in de eredivisie te houden. Dat is
gelukt. Jacques is er puur voor de
prestaties. Hij schroomt daarbij niet om
tegen de spelers harde uitspraken te doen.
Dan mocht ik de week er na de betreffende
spelers weer mentaal op de been helpen.
Dat was een goede rolverdeling. Daarbij
kwamen de karakters van beide trainers
ook het beste tot zijn recht.

Over de organisatie bij Nefit Orion was
Rooyakkers tevreden. Alleen het vervoer
naar de uitwedstrijden kan beter. "Het
afgelopen seizoen reden we met auto's.
Dat vond ik geen succes. Het jaar daaryoor
hadden we een busje, waarmee v/e
gezamenlijk gingen. Dat was een betere
voorbereiding. Het was een kwestie van
keuzes maken. Het management wilde het
geld aan andere dingen besteden.

Dat minpr,rntje r eran,lerde nrels aan het

beeld van Roovakkkers Lr\ er \et-lt Orion.
"Ik heb hier rooral het laatste raar prima
kunnen u'erken. Daarbir reb rk mrr altijd
geschikt in de rol \ an 3ssisient. Ik lret mrj
ook weinig zien in de busrnessn:lmte. Die
rol was voor Van Gompel. Ik b'.ae} er s'el
van dat ik door ziekte *j I : \\'erk urt Je

running ben geweest."

Rooyakkers geniet voorlopig van de ru'1.
"Een paar maanden geleden is mr.1n

moeder overleden. Het heeft tot na de

competitie geduurd, voordat ik de tr.1d had

om mijn familie in Brabant te bezoeken.
Toen heb ik lekker de motor gepakt. Dat
vond ik heerlijk. Nu ik die verplichting van
een team trainen niet meer heb. kan ik ook
andere wedstrijden bezoeken. Het is toch
mooi om de ene rveek een eredivisieduel in
Doetinchem en de andere week in
Lichtenvoorde te zien. Ik zal toch altrld br1

het volleyballen betrokken blijven."

Tekst:
Wim Kappert
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JOWP KNdWP EN Pnor. Dn. BEnrUs BovENHANDs

Wie schetst mijn niet geringe
verbazing (Jo, wie pokt zijn
schetsboek er eens bij?) toen ik in
het begin nogol losjes en reloxed het
ortíkel van ene meneet RoodtUmqor

,de gloednieuwe monoger von Heren 7

en ... de voder von die heerlijke
tweeling Risjord en Rolondo, ín het
vorige nummer von de ONION
Expresso mocht doorleesworstelen.
Naormoïe rk echter vorderde in de

brei von woorden en ander gebloblo
gingen mijn oort Jes steeds mee?

flopperen en míjn ogenbegonnen
zelf s schitterend te rollen. fk
moesf teogeten vond ik. Dot doe ik

don bij dezel

De heer Adri Roderendroqier líet
een paot interessonte stellingen
opnoteren die beslist heï herlezen
von zijn intervíew woqrd zi1n.Eén
opmerking mijnerzijd s, beste
kritiekloz e lezers, zou ik wíllen
plootsen: 'Kunnen de heren Nefít
Orion hef komende seizoen nog wel
befer en waf moet er dan wel
gebeuren om de laf nog hoger fe
gooien?'
Omdot zelf s jullíe JOOp KnOOp
door niet zo één-twee-vr1f geen

ontwoord op weel en ook omdot ik
woorschijnlijk (zeker weten ) níet ol

le zereneus word genomen. Heb ik
doorom mrjn grofe leermeester in
diverse dingen gevraogd om het
komende seizoen zÍjn deskundige
licht te loten schijnen op hef heren

1 gebeuren. Zijn noom is Prof .

Dr. Bertus Bovenhonds, een

erkend deskundoloog.

Bertus, voor intími, wqs een von de

medeoprichters von de eerste
Doetinchemse vol leybolclub H. H. H
(Hou Hem Hoog) die de
ïhuiswedstrijden nog speelde in de
ochtertuin von mijn buunvrouw Truus
Alle-Mochtig, die getrouwd wos met
Arie Alle. Arie kreeg later een

verhouding met Gerry Grind-Tegel
enloen dot no een enige moonden

uitlekte Ís hij er met stílle trom of
een zekere Nelleke Noorderzon
'vontussen' gegoan en liet ie Gerry
mel een drieling en slechts een pok

Pompers ochter. ( Nu begrijp ik pos

de uitdrukking 'l4ef de noorderzon
verfrekken/)
Truus op hoor beurt werd
fontostisch opgevongen door Prof.
Dr. Bertus Bovenhonds, die over
gew eldíge psychologísche en andere
fysíeke kwoliteíten beschíkte. Ze
zijn loter zelf s goon somenwonen.

Holrken heette dat vroeger.
Om een kort verhool nog longer te
moken. Een bekende, veel

toegeposte vo I leyboltechniek, woor

zelf s ere divisie scheidsrechters
moeiïe meehebben, is noor Prof .

Dr. Bovenhonds vernoemd. De

Duítsers hebben die techníek noor
Pjotr Pritschen genoemd en doorom

spelen ze de bollen ook onders.



Orion erpres nummer 7 - 29 -

Zoals hef Blokken weer genoemd is

noqr de uitvinder dóórvon: Bob

Blokken, die loter weet trouwde met
Díeuwertje Doos. Zil hebben ook

iets naor hóór vernoemd, mqor dot is
me even ontschoten. Dit weer even

storend terzijde.
Kortom Prof .Dr. B. Bovenhonds is

een erkend deskundoloog op heï
gebíed von volleybol en olles wot door
ook moor zijdelíngs meete moken

heef| De inmiddels grijzende en

gepensi oneer de vo I ley bo I g o e? o e

schreef veleboeken vol en wordt nog

immer groog geciteerd door
volleyboltroiners uit de wijde
omgeving von Weh! en omstreken.
Op mijn prongende entevens
indringende vroog: 'll/at moef er
veronderen btj de heren van Nefif
Orion?' ontwoord de de zuchtende
kenner, 'Allereersï zou ik een ondere
troiner oonstellen, moor die hebben
ze ol weer voot een joor vostgelegd.
ZE moeten het er dus moor mee doen

het komende jaor. Doornoost zou ík
een echte puinruimer, iemond die alle
vuíle ballen om weet ïe meppen (

toveren) in een punt, oonkopen. Zo'n

speler mist het weliswqor goed

willende, moor zeker nief
kwol íteítsrij ke Nefit Orion.
En ols e? nog wot kleingeld over is,

zou ik nog een beest van een

diogonoolspeler oontrekken of lqten
verleiden ïot het spelen bij Orion.
Een nog leukere concurrent voor die
Rogier Beuker. 'Zouden ze daar niet

eenvan die meiskes von domes 1

kunnen mísbruiken?' Zo vroeg Bertus

zich peinzend en grijnzend af . De

midoonvol en blokkeríng verdienen
volgens dhr. Bertus Bovenhonds ook

wel enige oonvulling of versterking.
Kort geschreven komt het er volgens

de rimpelige befweter op neer dat
hel volgend seizoen erg moeilijk zol

worden om de zesde ploots te
herholen of zelf s moor te
verbeteren met het huidige
spelersbestond. Bovendíen , zo ging

Bertus verder , zijn die Eric Herpes
en Arturo Vrunnik niet meer de
jongsten. Voeg daorbíj hel nret weg

ïe gummen gegeven dot bolopsmíjter
Henkie Honsworst zích nu óók moet
goon concentreren op het ossisteren
von Sjook von Mompel. En hij steekt
ol zoveel energie in het corrigeren
von de spelleiders op de bok!! Veel

zol ook ofhongen of dot kleine
líberoo'tje Bosje Knollenvonger
behouden blijft voor Oríon. Vele

clubs uit de omgeving hebben al een

bolletje richting Basje opgegooid of
hÍj niet bÍj hun wilde goon bollen, of
in íeder geval oon de bon zitten. Nee
Prof. Dr. Bertus Bovenhonds hod zo

zijn twijf els over de

volleyboltoekomst von Nefit Orion.
Vanof deze plek bedonkte ík Bertus
en jullie JOOp KnOOp zal het
komende seizoen wot voken de hulp
inroepen von deze illustere
londgenoot, pure volleykenner en

grilze eminentie.
Tot Lees Jdop Kn#ep.

I
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Tussen Tap en Toilet
Richard en Roland Rademaker zrjn voor een r,veek naar Turkije waar zij hun
trainingskamp opslaan ter voorbereiding op het komende beachvolleybal seizoen.

Trainer/coach Jac van Gompel stelt zrjn spelers. die beachvolleybal kampioen van
Nederland ztjn en tevens vice Europees kampioen zijn brj de jeugd tot 20 jaar. in de

_eelegenheid om deel te nemen aan het onder auspiciën van de Stichting Topvolleybal
Nederland
(TVN) georganiseerde trainingskamp. Nabr.l Antalva rvordt op de locatie
van de Duitse beachvolleybalbond getraind. Daar treffen zij. naast twee
subtopteams uit Duitsland, de nationale jeu-sdteams van Oostenrijk en

Joegoslavië. Naast het jongensteam is ook een meisjesteam afgereisd naar Antalya.
Josha Kailola speelt het vol-qend seizoen r oor \ei-tt Orion. De 29 jaar oude en 1.98

meter lange Kailola kwam het afgelopen seizoen uit voor Bekerwinnaar Geové
RZG/Vrevok dat in de play offs tr,veede van \ederland u'erd en volgend jaar Europees
r,olleybal mag spelen. Kailola speelde br.1 Vrer ok op de passeriloper positie maar kan
ook op de midden positie goed uit de voeten. Kailola speelde r,oorheen bij Autodrop
Geldrop. bry Piet Zoomers/D waarïnee hij vier keer het landskampioenschap behaalde

en bij Geove RZGlVrevok. Kailola, die zijn r erbintenis met Vrevok had kunnen
verlen-een, geeft de voorkeur aan onze clnb.
De knieen van de maand mei:

./--..----'-_---i=:zgi,

InIeveren
volgende orion
expres: voor 1

iuni!!!!!!!!!!

\, / ---\.'\,1_J)
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Let op: binnenkort is de Nefït-Orion website niet meer bereikbaar op
www.NE,FIT-ORION.corn orndat het bedrUf, dat ons deze service

verleende. hiermee stopt.

Het nieur,ve adres is:

nefitorion.cib.net

tip: probeer hier vast aan te \\'ennen!

i
í
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Bedriifsvollevb altoernooi 2001.

Het 59' Bedrijfsvolleybaltoernooi staat \\'eer voor de deur. Ook dit jaar
zalhet gezellige
toemooi weer in sporthal Rozengaarde u'orden georganiseerd.
Naast bedrijven zijn dit keer ook straatteatns welkom.
Het programma is als volgt:

Dinsdag 22 mei a.s. : mix ger-orderden:
Donderdag 31 mei a.s. : heren in alle categorieen;

Het inschrryfgeld is f 50. per team. Dit bedrag. overnaken op
girorekening nr. 7935213 t.n.v. J.\\'. Albers o.v.v. BVT toernooi.

Wij rekenen ook dit jaar weer op een -srote deelname en een gezellige

happening!

De organisatie.
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Voor de Jeugd

Prrjsvraag
\Mie is de winnaarP Moeilijk te bepalen na her onh'angen

van slechts enkele inzendingen.

Daarom laatste kans voor iedereen om kans te maken op
de prachtige hoofdpnjs.

Ontwe{p een logo voor dezejeugdpagina!

Deze keer wordt een beroep gedaan op creativiteit en logokennis.
De opdracht:
Teken een fraai logo bg deze prijsvraag. Het logo moet de volgende
ingrediënten bevatten.
Het moet de vereniging Nefit Orion uitstralen, de koeskoes moet er op een of
andere manier in verwerkt worden en het moet duidelijk zljn d,at het brj 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 _eebruikehjk in de
brievenbus in de hal in Sporthal Rozengaarde. Uiterste inler.erdatum: l juni.

De hoofdprijs: Een Rucanor Trainingspak van MB Volley.


