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De laatste OnonExpres vanhet seizoen! En nau goed gebruik ondethand weer

te laat. Het zal in ieder geval de laatste zijn die ik maak. Voornaamste reden is

dat ik het maken van dit blad niet langer kan combineren met mrjn werk. Toen

ik begon zei lk al dat ik stop als het eerste promoveert naar de eredivisie. Maar

het was leuk en er was niemand anders en dus ging ik maar door. Maar nu vind
ik het toch echt tijd worden om te stoppen.

Karel Mollevanger schrijft er in zijn kritische brief al over. Het maken van een

clubblad zonder respons is niet echt een aangename bezigheid. Wie het ook gaat

doen volgend seizoen, het is te hopen dat er wat meer animo vanuit de club komt

om wat in te leveren.

Helaas geen verkiezing van Speler van het Jaar. Meer dan drie reacties ziin et

niet gekomen. En dat geeft geen echt reëel beeld.

In ieder geval veel dank aan de trouwe schrijver Joop Knoop erlaan Jeannie

Hugen en Bert Snippe die er elke keer weer voor zargde dat er jeugdcopy was.

Jacques Verhagen.

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

E}HJ YTIGGE,FIS
LOUISE DE COLIGNYSTRMT .I 
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Woord van de voorzitter

In deze laatste editie van ons magaztne
van yoor de komende vakantieperiode
staan we stil bij het overlijden van een

van onze vrijwilligers Toon Knipping op
de jonge leeftijd van 45 jaar.

De recente ledenvergadering heeft o.a. als

conclusie opgeleverd dat we via een

contributieverhoging onze contributie wat
Íïreer gaan afstemmen op het niveau van de

zustervereniging Huevo, waar we een

samenwerkingsverband mee zullen
aafigaafi, althans voor wat betreft de jeugd.

In september zal wederom een

ledenvergadering worden georganiseerd .

In deze vergadering zal -uesproken wordeu
over het rekeningresultaat van de

atgelopen periode enzal ook de begroting
voor het komende seizoen meer definitief
aan de orde worden -eesteld.

Ook r,vordt gewerkt aan een meer
onaflrankelijke strurctuur vooï de heren-
Top. Gedacht wordt aan een afzonderlijke
stichting waarin de belangen van de heren-
Top r.vorden geregeld.
ln september zullen u'e hierop nader terug
komen.
De voorbereidingen voor het nieull'e
seizoen voor de verschillende geledingen
zijn alweer in volle gang en is fi.1n om te
kunnen meedelen dat het bestuur er in is
geslaa-ed om extra sponsorgelden binnen te

halen voor de vereniging. We zijn er nog

niet maar we kunnen optimistisch zijn.
Graa-e wil ik iedereen een hele frjne
vakantie toew'ensen en graag tot ziens in
het nieuwe seizoen.

Met spoftieve groet.

Koos Kuiper.

In Memoriam Toon Knipping.

Na een moedig gedragen ziekbed is toch nog plotseling en op een veel te jonge leeftijd Toon

Knipping overleden. Wij kennen Toon als een enthousiaste coach van een jongens-team. In
dit werk toonde hij grote betrokkenheid bU het verenigingsgebeuren.
Toon mocht niet ouder worden dan 45 jaar. Voor zijn echtgenote, beide zoons en familie is
dit een groot verlies.
Wij wensen de nabestaanden de kracht toe dit zware verlies te dragen.

Toon bedankt voor alles wat je voor Nefit-Orion hebt betekend!

Namens het besruur.

Koos Kr-riper.



Bas en Erik vertrekken

Het hoogste mannenteam van Nefit-
Orion speelt het komende seizoen
zonder Bas Mollevanger en Erik
Hermsen. Zij kregen te horen dat er
voor hen geen plaats meer is in de
selectie.

Mollevanger is een volleyballer, die
vanuit de jeugd bij Orion de stap
omhoog heeft gemaakt. Hij was een
Orion-man in hart en nieren. Door zijn
vertrek bestaat de selectie alleen uit
spelers die van buiten de vereniging
komen.

De 25-jarige speler tilt niet zo zwaar
aan het feit dat hij als enige Orion-man
plaats moet maken. "Zo werkt dat in de
topsport", klonk Mollevanger nuchter.
"Op dit niveau tellen sentimenten niet.
Als ze voor jouw plaats een betere
kunnen krijgen, moet je plaats maken."
Mollevanger kreeg de slechte
boodschap pas laat te horen. Nadat de
competitie was afgelopen trainde de

selectie onder leiding van trainer
Jacques van Gompel nog een tijdje
door. Ondertussen trok Orion nieuwe
spelers aan met Joshua Kailola, Roy
Harbers en Wout vanYelzen. Die
versterkingen deden zo n aanslag op
het budget, dat er twee spelers moesten
vertrekken.

Overstap naar Vanilla \ileert
Een bittere pil dus voor Mollevanger
en Hermsen. Mollevanger is zeer
positief over het afgelopen seizoen en
wil niet natrappen. "Daarvoor is het
jaar in de eredivisie veel te mooi

met een positief gevoel

geweest. Ik heb er van genoten. Twee
jaar geleden heb ik de kans gekregen
om op een hoog niveau te kunnen
spelen. Toen is het libero-systeem
ingevoerd. Dat is voor mij de redding
geweest. Als passer/loper mis ik de
lengte om de top te halen. Trainer Pim
Raterink bood mij die kans. Daar ben
ik blij om. Dankzij die omschakeling
heb ik in ieder geval een jaar eredivisie
gespeeld. Dat pakt niemand mij af."

'Geen plaats voor sentimenten'

Het lijkt niet waarschijnlijk dat
Mollevanger volgend jaar op het
hoogste niveau speelt. De studie, die
een jaar op een laag pitje heeft gestaan,

klijgt nu voorïang. De libero gaat zo
goed als zeker met Erik Hennsen naar
Weeft, dat in de eerste divisie speelt en

plannen heeft om de stap omhoog te
maken.



Dan komt Mollevanger wederom in de
eredivisie. De Doetinchemmer heeft
afgelopen jaar laten zien, dat hij dat
niveau aankan.

Overbodig
Op een enkele wedstrijd na was de

vaste waarde om de midaanvallers in
het achterveld te vervangen. Een paar
keer kreeg Richard Rademaker de

voorkeur. "Dat was in een periode dat
ik niet goed speelde. Rond de wedstrijd
tegen ANIVJ werd ik ook nog eens

ziek. Toen gaf Jac aan dat hij Richard
de kans wilde geven. Dat kon ik wel
begrijpen."

Mollevanger had ook begrip toen hij
van Van Gompel het bericht kreeg, dat
hij overbodig was. "Ik kreeg tijdens dat
gesprek te horen, dat ik een goed
seizoen had gedraaid. Van Gompel gaf
tevens aan dat hij vermoedde dat bij
mij de rek er een beetje uit was."
De Doetinchemmer hoopt natuurlijk
het tegendeel te bewijzen. "Als libero
kun je tot je veertigste mee in de
eredivisie." Met die opmerking doelde
Mollevanger op Victor Artamonov, die
veertig is en het afgelopen seizoen bij
Sudosa uit Assen speelde.

Erik Hermsen
Hermsen heeft die leeftijd nog niet
bereikt. De Nijmegenaar is 28. Dat is
veel te vroeg om te stoppen. Daarom
zoekt de passer/loper ook een nieuwe
uitdaging. Hermsen gaat w aarschijnlijk
met Mollevanger naar Weert. De
onderhandelingen lopen nog.
Daarnaast heeft hij nog een paar andere
opties. "Het moet in ieder geval een
team zljnmet ambities", gaf Hermsen

aan. "Weertzft in dezelfde fase als
Orion twee jaar geleden. Met een paar
gerichte versterkingen willen zíj de
stap naar de eredivisie maken. Daar
moet ik met mrjn ervaring een steentje
aan bijdragen. Als eerste beginnen we
met de organsatie in de verdediging.
Dan volgt de rest."

Drie venrekkende spelers: Erik Hermsen
(\Veer1 ?) Henk Hansma assistent-trainer. Bas
\Íolle'',anger. (Weert ?) Erik Hermsen:
'\\'eer naar team met ambities'

Zo begon Hermsen ook bij Orion. Met
Arthnr Vennik werd hU bU Zwolle
losgeweekt. Daar maakte de

donkerharige speler een paar mooie
jaren rree. "Ik heb veel wedstrijden in
de basis gestaan. Daarbij zaten ook een
paar Europacupwedstrijden. Dat was
een mooie tijd."

Zware periode
Die kreeg een vervolg b,j Nefit-Orion.
"Wij hebben in het kampioensjaar een
verschrikkelijk zware periode gehad.
Het duurde een trldje voordat goed
draaiden. Daarnaast liet Cito weinig
steken vallen. Toen de promotie
eindelijk een feit was, viel er bij



iedereen een last van de schouder. Het
team hikte er al een paar jaar tegenaan.

Voor de spelers die al die tijd daarvoor
gestreden hebben, was het een enorÍne
genoegdoening. Dat gold zeker voor
trainer Pim Raterink op wie een
behoorlijke druk rustte.

Ook dit jaar werd er van Hermsen veel
verwacht. Dat lukte in het begin prima.
"Daarna kreeg ik een vervelende
blessure. Toen die hersteld was,
draaide het team goed. Richard
Rademaker toonde zich een goede
vervanger. Ik heb toch de kans
gekregen en in de laatste serie
wedstrijden een goed niveau
neergezet."

Niet goed genoeg
Dat bleek niet genoeg om voor
contractverlenging in aanmerking te
komen. Orion trok Kailola aan voor de
passer/loper plek. Roy Harbers, die van
Longa 59 kwam, is ook gehaald voor
die positie.

"Daarom heb ik begrip voor mrjn
gedwongen vertrek. Kailola is gehaald
voor de basis. Dan is het beter om een
jongere speler zoals Roy achter de
hand te hebben. dan rnijn persoontje. Ik
wil toch spelen."

Het lidmaatschap van Hermsen is dus
van korte duur geweest. De
herinneringen blijven lang hangen.
Hermsen had het prima naar zljn zinblj
Orion. "Ik vind het prachtig dat een
aantal mensen, die zelf in de top
hebben gespeeld, zoals Gerard
Wesselink, George de Jong en Eric
Veenstra bij de club het technisch
beleid bepalen. Daarnaast vond ik het
een goede zaak dat Orion Henk
Hansma haalde. Henk, Ar-thur en ook
Wout van Velzen zrjn vrienden van
mr1. Ik r.vil in de toekomst via hun op
de hoogte biijven, hoe het bij Orion
gaat."

\Vim Kappert
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Weert: dames werden al kampioen dus wie
weet binnenkort de heren met Bas en Erik.



De top van het jaar 2010 ....

Nu nog gratis te bewonderen .....

Met deze slogan werden volleyballiefhebbers op zondag 17 junijl. naar het lndoor
Sportcentrum Eindhoven gelokt. Daar werden die dag de Nederlandse Kampioenschappen
van de NeVoBo Volleybal Scholen gehouden.

Ook jeugdspelers van Nefit Orion namen daaraan deel: Janneke Wesselink bij de A-jeugd,
regio Zuid, en Daan van Haarlem, Peter Heldoorn (kort geleden vertrokken naar
Volleybalschool Sourcy), Niek Hugen en Sander Hugen bij de C-jeugd, regio Oost.

Het was een geweldig evenement in een prachtig sportcomplex.
Al onze jeugdspelers mochten aan het einde plaatsnemen op het erepodium. Het A-team
van Janneke behaalde een 3-2 overwinning op regio Noord en werd daarmee kampioen van
Nederland.
Het jongens Cteam van regio Oost werd tweede van Nederland. ln de finale bleek regio
Nieuw Gelre te sterk.

Jeugdcommissie

Jaarafsluiting jeugd
Op zaterdag 23 juni jl. vond de jaarlijkse afsluiting voor de jeugd plaats.
ln en rond de zalen van het Rietveld Lyceum moesten diverse opdrachten worden
uitgevoerd. De weergoden waren ons dit jaar weer bijzonder goed gezind.
Zoals altijd was de minilijn goed verlegenwoordigd. Opvallend was dit jaar de grote opkomst
van de jongensteams (hadden zij toevallig gehoord wie belast waren met de organisatie???).
De Jeugdcommissie kan zo'n activiteit niet organiseren zonder hulp van ouders.
Daarom ouders, en natuurlijk ook onze (vaste) trainers en coaches, en Lienke en Noortje,
bedankt voor jullie ondersteuning!

Jeugdcommissie
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JOdp KnOOp 3 'Wot een missers'

In dit zoveelste, tevens
lootste en (ALWEER te loat
verschijnende) nummer von de
ONION Expresso wi! uw

schrijver dezes JOOp KnOOp
een vroog-en -
ontwoor dgespr ekje w ee?gev en

met vo! leyboldeskundoloog
Prof.Dr. Bertus Bovenhonds.

Noor deze Bertus is de overbekende
volleytechniek Bovenhands spelen
vernoemd. In mijn vorige ortikel
mocht ík Prof.Dr.B.B. uitbundig
citeren en wre schetst mijn niet eens

zo groteverbozing dot B.B. het
ollemool zeer goed hod íngeschot hoe

het bij Heren 1 von Orion zou goon

worden.

U heeft het notuurlijk ollemoql ol

gelezen, gehoord of vernomen
Eric Herpes mocht goon, werd
bedqnkt voor de moette en nog een

poor holle zinnen. Bosje Knollevonger
werd elegant (rijkelijk looï
overigens) te versïoan gegeven dot íe
niet meer nodíg wos ols libero. Hij
hod wel íswoor verdrenstelij k
gespeeld, z'n bijdroge oon de

successen geleverd. Moor dhr. Von
Mompel hqd in ztln ongeloof lijke
wijsheid moeten besluíten om het
volgend seizoen geen gebrutk ïe
wíllen moken van een libero.
Hij hod het toch al niet zo zien
zitten in Bqs. Hij kon dus

Opzouten! Een bekende one-/iner
von Zjok.

Prof .Dr . B.B. hod daor ongevroogd
nog wel een mening overi "De visie

die dhr van Sfommel samen mef die
manager dhr. Radeloosmaker heeff,
of befer hef gebrek aan visie, is
zeker niet de nrjne. Ik vind hen
kortzichfig, opporfunisfisch en zo af
en foe a-sociaal. ïk vind, zo ging B.B.
verder datje zo nief behoorf om fe
gaan mef goede feam en clubspe/ers."
"Als Zjok von 6om'muit volgend joor
weer verdwijnt , zal het monogement
zeggeni Hij heeft íets moois

nee?gezet, moor moest doorvoor
eerst iets afbrekenl
Prof.Dr. Bertus Bovenhonds vroeg
zich met mij of of de monnen Sjors
te Oud, Erik Feenbrond en Gerordo
Buitenwestenink w el hebben gew el en

WÀf ze ín huis hebben gehoold met
deze co mmun ic atief orme
toptreener.

De kwelgeest van nefrt orion:
Bertus Bovenhands



Joop Knoop mocht uit doorgoons
onbetrouwbore bro n nen y ernemen
dat Sjors en de z(nen de vuile wos

liever nÍet buítenhongen.

Moor ols je de wosmonden vol met
groezelige, kwolijk riekende was
gewoon buiten bij de drooglijnen
neerzet don vroog je toch wel om een
kritísche no-wosbeurt of wil je dot
er een frisse wind doorwooit.

B.B. zot duidelijk op zijn prootstoel
en ík moest hem wel even af rernmen

en hem er f íjntjes op wíjzen, dat ze
toch moor een aontol odviezen von
hem hodd en ove?genomen. Een echte
puinruimer Josje Koolobeer werd
oongetrokken. Woutje von
Felvanleer komt voor de midposítíe
en Roy Hobbekrots mog in de
concurrentie met Rogger
(de)Beuker.

Joop Knoop houdt zijn hart vast

B.B. moest dit heloos beomen, doch
hief töch dot bekende
woorschuwende priemend e vingerl je
richtíng p lof ondploten.

B.B. zag het ollemaal weer gebeuren.
Zo'n dikke tien joor geleden zakte
Orion door mís monogemenï ver
terug. Toen hod men echter het
geluk dot er redelijk folentríjke
jeugd stond die de klop in de 1'
divísie kon opvongen. Toch liet men
wel erg gemakkelijk jongemonnen ols
Bos Hellinga, Jorg RoddroqÍer
vertrekken.

Nu stoot er evenwel helemool niets
meet te troppelen vqn ongeduld. fn
het tweede spelen slechts krosse
oude ger out ineer de knorren.
Joop Knoop en B.B. zien de bui ol

hangen en houden hun hort vost.
We zullen zien hel komende setzoen.

rorLEEs JO@p

Knddp.



Locatie: Vorden. Datum: ergens in mei

Even voorstellen
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Klaagt steeds minder

oVer roos.

PAfrf,.
Heeft de gewoonte na

8 bier zijn
gehoorapp araat in

holle kies te stoppen

LíAn IJIt.
Dit is Marijn

B.OB
Heeft weekend lang
uitgelegd hoe zijn

nieuwe digitale
camera werkt. Viel
gelukkig soms in

slaap.

GDR.BDIt
Ook in te huren
voor partijen en

tèesten

HDItItID
Weet altijd weer een

plekkie waar wat eten
te halen valt.

U AOgIIDS
Gaat ook komend
seizoen weer voor

kampioenschap. (als
enige)

wr[[IAtf
Bekend van de

uitspraak: ah het veilig
was dronk ik het bloed van

(enkele) teamgenoten. I.v.m.
privacy is/zijn de namen
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Gwaarsehuwd voor het fiombose
gerliur bij te lang zitten. Daarom op
zijn tijd een oefening ter bevordering
van de bloeddoorstroming.

I bier en tenniskleding. 
I

Als Rob wakker is kst hij ook leuke oefeningen.
Dit was zijn laatsÍe voordat hij weer een seizoen niet
mee kan doen....

ffiit;n**F*'58



Orion is gewoon een beetje ziek.

Ik heb er lang over nagedacht, nog
langer geaarzeld en vond
uiteindelijk dat ik maar eens een
poging moest ll'agen om aan te
tonen dat de vereniging Orion een
beetje ziek is. De patiënt leeft nog,
maar er zal echt wat moeten
gebeuren wil hij niet bezwijken
aan inwendige rotting.

Allereerst het clubblad. Ziet er goed
uit, een prima hoofdredacteur. De
goede man Jacques Verhagen
moest zich echter wezenloos bellen,
mensen achter sportbroekjes
aanzitten om het blad weer gevuld te
krijgen. Als dat dan weer gelukt was
verscheen de Orion Expres constant
te laat en zeker niet op de geplande
data. Het vorige nuÍnmer, welke vele
leden waarschijnhjk niet eens
gekregen hebben ( laat staan
gelezen) bleef ongemerkt tien dagen
staan in een doos brj drukker Wedeo.
Jacques Verhagen zal dan ook
stoppen en dat is niet alleen jammer,
het is een verlies! Symptomatisch
voor vele dingen die bij Orion mis
gaan.Ik mocht het al eerder
constateren. Teveel zaken moeten
geregeld worden door te weinig
mensen.
Sinds heren I de ere divisie
probeerden te bereiken en daarna op
geweldige wijze een zesde plaats
behaalden heeft de dameslijn het
gevoel gehad dat ze er maar bij
hineen. De vele jaren bij Orion
actie\ e Theo Boekhorst wees al op
iret ger aar van de dominantie van de

heren. Het bestuur beloofde vorig
jaar nog dat ze zou proberen om
Theo voor Orion te behouden, want
iemand met zo'n goede
volleybalvisie moet je houden. Ik
zie Theo nog wel eens, maat
niemand heeft een poging gewaagd.
Een gemiste kans te vergelijken met
de penalty van Jaap Stam die de bal
hoog de tribune injoeg! Dat gevoel
werd en wordt alleen maar versterkt
door uitspraken in dit clubblad. Of
zogeruaamd geschreven door de
vrouw van George de Jong of door
de nieuwe manager Adri
Rademaker. Onomwonden werd
daarin gesteld dat de spoftieve
ambities niet verder kunnen reiken
dan de eerste divisie. 'Heren t heeft
alle sponsorgelden hard nodig,'
werd geroepen. Met als gevolg dat
een aantal potentiële sponsors
aftraakten.
Een pijnlijk voorbeeld wil ik hier
eYen schetsen. Dames I zouvorig
seizoen in een nieuwe outfit worden
gestoken met een sponsornaam erop.
Er hoefden alleen nog maar wat
gesprekken te worden gevoerd. Het
zou gaan om een sponsor van25
duizend gulden. Toen begin augustus
echter nog niets geregeld was en
ondergetekende inmiddels had
gezorgd voor een prima
kledingsponsor kreeg hij te horen dat
XenoJit wel heel erg goedkoop
reclame mocht maken en nog meer
opmerkingen. Toen die vette
sponsor,welke de sponsorcommissie
op het oog had, eindelijk in januari



lll trreir3f ie. rleek het om een

bedres ..,: 5t_lt_rt_l quldens te gaan.

Gee: i-e;lig enz. En weet u waar de

selJ.::- :r:.lr toe zouden gaan? Naar
;e :-::e:. Goed geraden.

I: .::r anrkel wil ik wijselijk niet
.:,rran op de financiële perikelen in
trrZe \-ereniging. Vooral daar is er
r an alles mis. Begrotingen die niet
gedekt zijn etc.

Er zou er een boekje over kunnen
schrijven en de lezers zouden er van
smullen.
Nog een voorbeeld , nu over de

arrogante behandeling van de

manager van de heren dhr.
Rademaker. De laatste jaren

organiseert de dameslijn een sterk

bezet openingstoernooi. Ook dit jaar
weer. Begin mei was de datum al

vastgesteld. Zaterdag I september!
Eerst nog even gevraagd aan Adri
Rademaker of 1 september oP hun
agenda stond voor een toernooi in
Rozegaarde. We wilden niet iemand

voor voldongen feiten plaatsen.

Gewoon netjes afspreken.
Alles rond. Een prachtig
deelnemersveld. VC Temse (België)

, Asterix Kieldrecht (EuroPa CuP

winnaar) Arke Pollux (KamPioen
van Nederland) VolCo en VVC
Vught zrjnmet Orion de

deelnemers. Zrjn we trots oP, dat die
tealns rvillen komen.
Krilnt een zekere Adri Rademaker
dr,r.,dleuk rnededelen dat hij op die
datun-r een r ierkarnp heeft gepland in
sponhal Rozegaarde. We doen nog
een iegeni oorstel om samen in
Rozegaarde te spelen. Moet kunnen.

Gezellig toch.r \ee. u'as het

arrogante ant\\'oord - ' wctrtt v'e

verwachten veel publiek en daarom
moeten de tribunes uitgezet worden.'
Niet gehinderd door enige
bescheidenheid werd de dames

verzocht uit te wijken naar een

andere hal. Dit hebben Marinus
Wouterse en de zljnen even niet
gepikt, dat begrijpt u. De heren

spelen nu in Gaanderen! Een
prachtig staaltje van onsympathiek
management.
U heeft het natuurlijk allemaal al
gelezenof gehoord. Ook de manier
waarop spelers van heren 1 aan de

kant worden geschoven of
verwijderdzalbrj mtj nooit de

schoonheidsprij s krij gen. Het wordt
tijd dat de heren in een stichting
opgaan.
Dan kan in ieder geval niet gebeuren

wat nu Vrevok overkomt en wat
Orion tien jaar geleden overkwam.
Met een grote schuldenlast, of wel
ergzwaar leunend op de financiële
tolerantie van de Gemeente
Doetinchem zal Orion diep
wegzakken. Ik hoef u hopelijk niet
te vertellen welke personen het
zinkende schip als eerste zullen
verlaten?
Doemdenken mijnerzijds? Kom nou.
Het is nog niet telaat. Maar laten we
met z'n allen wel even ktitisch 'het
geval Orion' blijven volgen.
Ik hoop dan ook dat er mensen oP

zullen staan, die hun schouders er

onder willen zetten. Niet met
prachtige woorden, maar met
daden!

Karel Mollevanger.



1,' : :--=::r I zoeken we iemand die wil ondersteunen in de logistiek. Het

--::i J:-:rrii vooral om het beheer en de zorg van materialen terwijl op
..::r-...lr een r-ritbreidin-q van de taken niet is uitgesloten maar alleen in
,".::ie g zal plaatsvinden.

\leereizen in verband met uitwedstrijden wordt niet
venvacht. Twee avonden een uurtje(hooguit 2) beschikbaar ivm trainin_{en
en beschikbaarheid bij thuiswedstrijden zijn wel gewenst.

Een functienaam en -omschrryving zijn er nog niet. E.e.a. zal in overleg
gebeuren. Geboden wordt een ontspannen en leuke stèer maar soms ook
lekker wat stress.

Kandidaten worden verzocht zich aan te melden bij de
mana_qer van heren l:

Adri Rademaker 055-5412148. Een evenfuele
aanstel I in-e vindt pl aats i. o. het To P spor-tbe stuur/managementteam.
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Tussen Tap en Toilet
Er is eindelqk volleybalsite met het allerlaatste nieuws:
De site is te vinden op r,vrvq,.r,i:l1e,vba1krant.ni.
Met ingang van het nieuwe seizoen zal de 24 iarige Roy Harbers niet meer voor zijn
huiciige club Lonqa '59 uitkomen rnaar voor de Netlt Orion. De linkshandige speler zal
zor'rel op de positie als dia-ÍIonaal ingezet kutrtten *'orden als ook als passer,,loper.Roy
Harbers rverd tu'ee jaar 

-qeleden ook al door Neflt Oriorr ber-raderd. nraar dLrrtdc toen cle

qrote sprorlg uog niet te wagen.

Ook Sander Sikking bluft bij Netlt Orion
De 22 jarige Sar-rder Sikkin,e heett zijn contract bii Nefit Orion met een jaar rerlened.
Vorig seizoen ku,am hij gedr-rrende het seizoen over van Devolco uit Deventer.
Sikking. die 2.1f meter lang is en \\'oonachtrs in \\-arr-rsveld" kan zor,vel diagonaal als
op n-rid ingezet lvorden.
Met de kornst van de' uriddenrran Wout van \-elzen r an VC Nesselande is de selectie
r,'an Nefit/Orion -{ecompleteerd. Na Josha Kailola en Ror,' Harbers als nreur,r'elingen
vertrokl<en Marcus Richter. Bas Mollevanser. Erik Hermsen. Pieter van de Slr.ris en
Robert Hollervand.
Op 1 september is er een GROOOOOOT Internationaal danlestoeniooi iu
Roozengaarde.
Deelnemende teams zijn niet de minste van Europa. let nraar e\en 1rp.......
Arke Pollux( Trventhe).. Bell's Ternse, (Beluie ). . \'trlcr-r Onrnren(Or erijssel). VVC
Vri,qht ( Limburg), Astrix ( Kieldrecht), en ......\EFIT-ORIO\l : I I I

Het toernooi zal geleid ,,vorden door toparbiters r an \ederlantlse bodem en we
l,em,achten r,'eel publiek en publiciteit. Half alrgusnr\ slarten de trainin_een ahveer en
li e kunnen dan zien rvat de dil'erse teams in de r akantie en de maanden daarvoor rvel
en niet gedaan hebben. Er zijn nogal w,at nieuu-e speelsters bij de een of andere club
veftrold<en en aangekomen. Dus op 1 septerrber zrtn alle teails u'eer ( br.1na) klaar om
aan het weri( te qaan in de cornpetitie 2001 1001. . .

Vol leybier-tearn op hoogtestage :

fl
§


