
@r
*d



Orion Expres Seizae.23i'i-23C1

Oriclrï ffi><pr#s
OFT|CIEEL CLUBORGAAN VAN D= VOLLEYBALVERENIG§ruG ilIEFET OREOIS TE DOETINCTËEffi
OKTOBER 2OO1 . NUMMER 1

i.--i l-x-r l=r.-a--. r n c<-l
I "r L-l L- i-i \-:1i L:J'-:r-J

bestus..Er'

13'a 34C339

_ 'a 
- i/*,n.h <

Woond vam de voorzEÉÉer

BesÉuurszaficeEï
Fëeresr Í: qgaee GeampeE

*rÈe nEeuwe spelers fuerest €

ContrËbutieverhoging
Brandweervrouw
JeugdcornmnËssie
JeugdcorrepetiÉie
§peatsors
VrEjwËt§Egers

Sannes € op ueek ar&&r versÉer*<lng
Das?Bes { programema
Elarnes 2 programrma
*Ierem 2 programrrea
Bas en Ërik

a314 - -144649

:3:4 - 326i84

HEFI? ORION EXPRES
I

] Kopij inleverrlatum ZG@t - 20012
l_

Kcpr.1 op flcpov !nreveren rij i?ené lïigget s
cí eer e-m aii renewrggers@ nctrirai!. ccn:

EBez+rgers *s'E*s= Exg>res
wijk Í '#Éik 6

^: a.)a1::/l
-! 

_ ..-:1.-!!,;ir':

-='2- )

r 
= _ = 

-_:- .:3 ". ;. - *?8?524
-:-:c ]

. _=- _= :. ...Se_ ::i:t _ 4ë49:3

-^; ^ -r-;^

^-:^---- ':-, >a?iec
-=. : l?'a--: - i:, - :'):.'Ë'a

'! : ^.4.1,'r

Anne Julia & Eieorrore Schui
Louise de Cotignystraat 5
wijk 2
ldícote Lin*enbank
Boderns i-{osangstraat I I
Daan van Haa#em
Ëinthoveniaan 25
wEjk 3
Sander & l*'Eek l4ugen
kVÈBtern Dreesiaan 5?
Arrke & Lan":ra Eioenr
Gr*en van Prí;rstererlaan "i4.

"wErk 415

Jeroer: '-ÀiÈnke§man
Gi*en van ?ilnstereriaa* Í2

ffimEwff*re

ai?.ga\i e Vct Èeybaiverer i gi n g'l,ieíii i' I *t
!..:1 -.?:.--',Lt

Marloes Wesse[ink
AËsemveíd 20
Maayke Zoettrout
PerzikbloesenÈ 21
}'Uilk sí7
Ab Eeen
PËattenburgstraat 2Í4
wilk 8fs
Karin Bazen
Wi[[ern Alexanderstraat 1 20
wËjk s
F{anneke Velthorst
J. G. fJeut$rorststraat 2E
WessetStaaB
.i"G. Heuthorsistnaat 35
Adver€ee rders cegsÉru c?T

Ah Rmn



Orion Expres Seizoen 2001-2002

Woord van de voorzitter
Met de gewaardeerde inzet van een vernieuwde redactie ligÉ het
eerste exemplaar van de Orion Expres voor u. Een hopetijk
eneryerend volleybalseizoen is inmiddels ueer gestaÉ
Velen zijn al uieer druk bezig geweest met de team-indellngen eer

andere orga n isatorische voorhereidingen. !-lierbij nnoeÉen
beslissingen worden genome* en keuzes gernaa§<t, uraar c.lEet

iedereen het overigens altijd mee eens !s.
Duidelijk rnoet echter zijn dat het bestuur ailes in het werk stelt
om rechtvaardige beslissingen te nemen, waarbij alle belangen
evenwrc htig worden afgewogen.

Sportbeleid de topsportaclivíteiten in

3e ge--^:= l-:e:^rern heefi Doetinchem.
besc:e- :- *€=-:e gaan doen
aan lc3-,::.e =: TOt SIOt

Voorqroord redactEe

Cp verzaek van lzet bestuur heeft
de redactie van de Mini Expres
voorlopig {niet orndat zij om werk
vertegen zit) aok dit seizaen de
Crian Expres onder haar koede
genornen.

De afgeiooei? tv,iee seizoenen slond
iacques tlerhagen als
einciredacteur aan het roer van het
verenigingsblad. iiet kastte hem
bloed, *reet en tranen om iedere
keer een uitgave tat stand te
brengen. Jacques kon zijn werk niet
langer cornbineren met z$n
ve re n ig i n g sact iv ite ite n.

Daaram een nieuwe'plaeg' die
rekent op reders medewerking. Eem
goeciverzorde Anan Expres kam,

mag niet ontbreken" De uitgave kan
alleen tot stand komen mef sÉeun
van alie leden.

Se.rs, §edea daaÉ veer je fTorepsf FoÉ
scfenEfsf
tredacfse

Zo w,i -3- 3 . )z- 
=e= 

spectÍiek
topscc 13. =- =-€-: :'3aniseren.
De c aa:,= .3 , 3-e^ crr:gen
WOrC=- -;=i:-=':: lit- dít
moge .<'.. -*.' ,', t nopen dat
4à -a--"= -=' 3--^An \/-n

\rffé^ ^ '^ ^<na\rt
CnOg:= ' :- :: - 3r\!€ Celeici
-^L--^--Ldt )4.=

Samenwen<ing
Bena-'3 :: --:s :--slaite
SaÍIie^,\€-. -: -?: fe
iar ;n-=i-= - - - =- - ara ic arjuuY eJ - -.
-^r ^-'z-- _ - =-= r* r'ia

Gra*s:-a- :- := iazeilen. Dit
tie€::a:s-3s-:aaf,atu
binl=-.:- :. --,\ :agclad een
eXTa 3l-.: :-: --:'efen vOi

i:a -: - -a :, e' :e cne
-- - ^ -^^a;-^L^*

:=: I --=- l: --entr,rerkings-
Ve':a- : r 

=' :'a<. 3S*,e;-ki i';Cfden
aa: :: '=: :-z 

= 
;i:srailng var':

Graag dank ik de vele vrijwilligers
de nieurv'e en de oudgedienden-
reeds nu voor í':un inzet
waardoor we het nieuwe seizoen
rnet vertrot^rupen tegernoet
kuns:en zien.
ln de kome*de ledenvergadering
zul[en we meer ÈnfonT'tatie
verschaffen over onze financiëie
positie. We hebben een
sponsorcontract kunnen sl uiten
met Tappen Lindenschot
accountants en belasting-
adviseurs. Zil zulle* de komende
tijd de financiële adnninistratie
vrer l.èeírt Orion gaan vegzo!'geíl.
ledereen een fantastisch
resuítaat voor het nEeuure
seizoen toegewenstÍ

&rnet sportieve groet,

Koos Ka:Éper.

Vrijdag 19 oktober 20.30 uur

Nefit Orton - Floriellfl-gïrok
vanaf 20 00 zal Nefit tapschaatser Efik HUIzebOSCh
ons opwarmen voor een vlËrnrnende wedstríjd

Entree: Jeugdleden Um 16 gratiu, jeugd f §,- en voiwassene* f 't{},- lnfo *eiaoenkafrr'ten aan de kassa
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Hald ienst se izoe n 2AA* -ZAA? Enkele concpetitiegegevens
Bestuurszaken

Hotrotograaf Wim Boonekamp in act§e
Dus. 'vïrr:i oc ïjd bellen of nrailen
(tei: 03'iÈ24759 of
e-mai : ln rn omnekemp@uicrldonBi::e. nl)
'vr€flfte€{ iets cp de ge*'dige ptaat vastge8ryd
moet ''rorder

Er wordt in alle klassen gespeeld volgens het rally
point systeem {R.F.S.}.
De puntenverdeling is als volgt:

" 5 punten bijwirest met

" 4 punten bijwinst rnet
. 3 pu*ten hij winst rnet

" 2 punten bij verlies n''let

" I punt bijverlies rnet
. 0 punten bi.iverlies met

4-0
2._4

.1 -Z
2-3
1-3
0-4

Er trcrden altijd tenminste 4 sets gespeeld, md een
bestissende 5" set bij de stand 2 - 2.
De eerste 4 sets speelt men tot 25 punten. De 5u set speeÉt
rnen tot .{5 punten. Wel dient er met 2 punten verscFtit te
rcrden ge\nrcnnen. {2d24, 3}35, 4745}

RalËy- pu*t: Crgeacht wie er heefi opgeslagen Ëanert elke
ralÍy voor de nnr:naar een punt op. Was de winnaar bij de
laats,t genomen opslag "onfuangend", dan verkrijgt hij
bovendien de opslag; was hij "opsiaand", dan behoudt hij
de opsiag.

WEDSTRIJD E..'ITSPELËN il§ET 5 SPELERS

!ndien een tearn uitkon:encie i* de laagste
senlorenklasse, {dus 4" kiasse} of bij de
jeugd, (rnret uitzonderi ng van de kam pioensklasse),
ten gevolge van een biessure nog rnaar over vi.!f

spelers beschiid, is dat teanr gerechtiEd de
\ redstrijd uit te spelen. ln de opstelling heett dat
tean'r dan dnte voorspelers en twee achterspelers
en uei een links- en rechtsachterspeler. Ze artíkel
3.2.2. 1 1 . 3 van het'*edsirijdreglement.

BINDENDE R.ICHTLIJNEN
INVALLERSBEPA§-ENG {reerear:È In de sem&ores?

cornpetitie$
in het laagst Ëngeschrwen tearn van een
uerenig!*g, mits speiend in de 2u klas oí Íager van
oe reguliere seniorencompeiitie. rrlag *n speBer
*leedoen, die in het bezii is vafi een lieVcBo -
identiÈeitskaart voor recreaftten. Zie artíkei 3.2.3""11
fi:eÉ inachffiervring van de vo§gende bepalingen:
ë" ffien rncet unifonn gekEeed zija'l;

b. men nroet in het bezit zijn van een recreai:t-
speierspas, voorzien van eesx pasfoto;
c. men rnaE rmaxirnaal éért rnaal Der
ccmpeítieheËft rneespeÈeel 

"

d. er moet een e*ra ver:-neídimg op het
wedstrijdfon*ulier umrde* gernaaí<t.

Datum
Do 27 seol
Za29 sept
Do 4 okt
Za 6 od:
Do ii oid
Za 13 c1(
ZaZA oR
Do 25 c{G

Za 27 otd.

Do i ftci/
Za 3 nov
Do 8ncv
Za 10 nc*'
Dc i 5 r,cv
7a 17 =si
Do 22 ^*;
Za24:s
Do 29 -q
Do 5 sec
Za 3 :e:
Do 13:ec
7e'= *x

Tijd
20 OO uur

9 Ct uur
23 CO ur.:r

3 í-r'l ,,rrr

2C Ci uur
I 3C uur
I 0C uur

20 00 uur
9 3O uur

2C lO uur
9 00 uur

23 iC uur
2 ^"-''l , rr tr

7 : ll lllif

3 3C uur
2l i{ uur

3 i{ "ur2i 3O uur
2l CC uur

3 _.' ,r rr

2l il rur

Team
- Heren 5
- Jongens A
- Dames 3
- Meisles B1
- Heren4
- Meisjes A1
- Dames 5
- Heren 3
- Jongens 81
- Dames 6
- Meisjes AÍ
- Dames 7
- Jongen* A1
- Dames 4
- DameeS
- Heren 5
- Jongens 81
- Heren 3
- Heren 4
- Dames 6
- Dames 7
- Dames §

I

t

I
r
1

r
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Nefit CDriorr heren 1
A{leen door samenwerking naar hager plan
Vraaggesprek met Jac van Gompel. ln zijn woonpBaats Vught,
in het centrum op e€n terrasie. De terrassera zitten gezellig vol.
En toeval of niel vanuit een van de kroegem in de huurt lqlinkt:
"iiet leven is goed in het Brabantse !and, het trand waar:mijn
wieg..,.," Jac is zo te zien geen onbekende in \iught.

ïenminse 3..3er ae mcÉoriijders daar. Er kan er niet eesr voerbij
komen oli :e :arc gaat Ce lucht in. Flij blUkt er inderdaad nogal rvat
te kenne,. zc D-l <i Hij zegt daarover "AIs liefhehber van toeristisch
mcÉom.lce. (ff . e ratuurlijk behoorlijk wat gelijkgesÉemden in je
omgevrng -e ^e 3i erkaar ook als het zo uitkornt. Die gozer die net
voorbij k*ar- ;"vocmeeld. hij uoont vlak bij mij. lk kende hem niet
totdat lk 'e- ;1c *n motor zag en rnet hem aan de praat raakte. Hij
had geer lctre c,eK cH'n zijn motor te stallen. Dat doet hÈj nu bij mij.
Hij hed :c §a-re van mijn motorstal[ing en is uit de brand. Zo gaat
dat." ' 3::. -=: a --e. net volleybal aak za?""'Ach," zegt varr
Gomm 3- --:.-:: z"ci wat oo de vlaKe. "Het is een Kein wereldje,
aiieer 133' -i-ë^,.e«jng komen vrte als volleyhaÈlend Nededand
op een rl:e' : a- Cok als concunenten kun je san:enwerken. We
hebber a 3-€a 3eang bijversterking van orlze'bedri.lfstak'.
De ner:e- :.' :e^coriijk gelijkgericht."

iac van Gcmpe!: neuzen getijkEeneht

"Jac, hd kornstde selZoen wordt
ie tw* s#zoen bii N*t Arian.
Eer§ eens wt korie terugbliK?"
'Tengc;i (<s ,q atjd goed. Van
ervanÍ')gie e€. . e efl je ervarinEen
liggen n6'- se{-,naai rchter je,zijn
een he.r:rcr^€ ,€ rnoet er allen
niet in U 'ver ^ar^€en Een korte
terugili< 'ie <grden eeír erg
enthouslag3 Ía1 Md name ook
de verei:g r€ ce €den uaaren erg
enthousas C'a. zal zeker ook te
rnaken FëÈe. gelrd met cje
hiSone ,r \d1 Cnon. Vv'ant l§efit
Orion :s :' 1-o rrd grote historie.
Ook ir:e-arc-aat soeelden ze
mee. i: =e se-trrenten kwamen
denk ( tA€ei'e€. C€etje bcven toen
profi.,cre ^,aar ce eredivisie een íeit
vras f,a €r:nol,sastrle heeË cok
zijn *eers;ac _o€+rai op de grep.
Toen we ce+onnen met cle
voorberecir.gen v*erd in
Rozerpaarce g€àoui d aan de
Busness-u,r:te H gaf be§ een
kick.'

"Waren er doden gestetd?*
"Ja, natuun jjk Dcd$eliinger': vanuit
de iub en nujn prsocniijke
cicelsieliingien met i-trekki*g toÉ i"tet
team. De.dub vond handhaven het
beiangrijkste. lk zdf wrlcje ucor de
vijfcie pxaais gaan. ik dacht cok dat
dat mogeiiik zou zijn. lk heb echter
rnryn dcel snel rl:eien bijsielten

toen bleek dat Ornniuorid die
fantastische splverdeler binnen
haalde en vervolgens ook nog een
klasse libero aan het spelers-
assortirnent toevoegde. Plek víjf
was niet reëeË als doelstetling. Flek
zes was toen realistischer."

*Kijkend naar hetteam, kun je
daar nog wat over zqgen?"
'ltrfail betrefi hd team? Dmr de
peridisering zaten r,lre alvrij snei
op €ír top. Dat uras vdgens plan"
Wafit cre nnoesten al heel snel
punten gaan pakken. De kwatitatEd
sterkste ploegen zouden narnelijk in
de hnrede helft vam de cornpetitie
voor ons aÍnper rneer te pakken
zijn. We rnoesten dus heel snetr
cnze slag sÉaan ee'c dat is EeEukt.
Het is ock íantastisch wat die
s?'!eníleí? hebben §aten zien. Een
zesde pEek en de hatve fEnaíe van
de beker. De preSatie als Eroep
ulas echt fantasÉisctt."

*Ëct kijkeÉ naar hetvo§gende
seizaen? Zijn er versr,h i llen
Éusseff §aet team wan toen we *u?*
Kijkend naar het volgende seËzoen

@int vaer Gormpel nret ear
terugblik. Hd vorige seizres'r had
voor hesn veeË leennomentes't.
Leenn@'nenten die rnede hebbesl

Eeleld tot de sanuenstel[ing wan het
teae"r* zoa$s dat voigend seËzoen

voor Nefit Orion binnen de lijnen
kornt. Een selectie van tien maÍl en
geen twaalf. "Een selectie van
twaaif man, dat is prachtig," zegÉ
van GwnpeÍ, gnaar steËt vervolgen
vrmgtekens bij de functionaliteit.
De functionaliteit van die twaalf
kwam er bij de trainingen en vooral
in uredstrijden nid uit. Dat gaat niet
wanneer uitersten te ver uit elkaar
Ëiggen." Volgens van Gompe! gaat
leet niet alleen orn het techni*h
goed ku*nen volleyballen. Er
spelen veel meer zaken nee. Van
Gornpel zegt daarover: \Alanneer
een speier rneerdere taken kan
uitvoeren, moet je daan Eebruik van
rnaken. En dat probeer ik dan ook.
Een speíer die zijn taken gd
uituoe* speEt dus goed. fdaar dat
ís níd aiti.ld wat het publiek ziet. Dat
kar: ook niet rqrant het publiek kent
de opdrachten niet. AXs een speler
van aT:ij de opdnacht kri.fgt om de
passing te organiseren en bi.[na elke
bal korrst pnacffiig bij de
spelverde[er, dan spee§t die spelen
dus goed. Wanneer die speler dan
tuee of drie keer aanvallend eerr
fouÉ maakt, vindt het puffEek dat hij
sBecht sre§t. Es: dat ís dus nieÉ zo.
tk heb natuurtij&< uel lisren dat hij die
5alíen er in peert, rnaar zijn
be§angrijksËe taak is er voon te
zorger! dat hi., en de anderen d§e ba[
zo bEj de spe§verdeler hnee:gen dat
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die de mogelijkheid krijgt om, als
aanval§eider, uit alle ter
beschikking staande aanvallende
opties te kunnen kiezen." Volgens
van Gompel lagen de uitersten
binnen de grep voord ver uit
elkaar waar het ging on de
capacitdten om de opgegs/en
taken uit te voeren. Van Gorn@
zelf: 'Zoals ik de groep nu zie denk
ik dat het in alle opzichten een
l$ralitatief hornogenere groep is
dan de seleclie van vorig jaar."

'Hoe zou je het team willqr
typeren?"
"Het teryn is een samenstelvan
individueel technisch sterke spelers
die daaóij ook allemaal, zo noem ik
dat dan, ook voor wat betreft hun
vol leybali ntelli gentie sterk
ontwikkeld zijn. Die cornbinatie is
erg belangrijk. Want je kunt
technisch rael goed z$n, alje het
spelletje niei snapt dan wordt het
niks. Daamaast is het een team rnet
spelers die een hoog ternpo kinnen
draaien. Ons spelletje zat
gebaseerd zijn op snelvolleybal
met vier of vijf aanvallers die
allernaal tempo kunnen lopen. Ons
passend vermogen speelt daarin
natuurlijk ook een belangrijke rd.
Daar kornt bij dat trte een flink
aantal multifunctionele spelers
hebben en \ /e zullen daardoor niet
voor een gat te vangen zijn.
Volgend seizoen staat er een team
dat qua samenstelling beter in
balans is dan het team van vorig
seizoen. Daarbij is het basisniveau
omhoog gegaan ten opzichte van
het niveau van ons team van vorig
seiz@n."

"Hoe zou je jezelf, als trainer,
willen typeren?*
"lk zat er op te wachten. De vraag
voor egotrippers. Een echte'ego'
ben ik niet. Ftroewel.!e er als traÉner
natuurlijk inel rnoet staan! En die zin
rnoet je wel degelijk over een
behoorlijk ontwikkdd ego
beschikken. Ën je moet denk ik ook
een beetje ijdel zijn. Elke trainer is
dat. ledere trainer wil net zi.in kop En

de krant en op fu sn te vertellen
hoe goed zijn tean: het doet. De
een wat rneer en de anderwat
nninder. En ook ik vind dat niet
onbetangrijk. Als trainer probeer ik
naar mijn spelersgroep toe zo veeË

rnogetijk eerlijk te zijn."

"i{o,ezoo zo vee§ magei$k?*

"Dat heeft niet zozeer met
eerlijkheid of oneerlijkhdd te
maken. Het heeft er meeÍ mee te
nnaken dat je, hoevrlel ik van nature
vrij open ben, nu eenmaal niet altijd
volledig open kunt zijn naar de
groep. Laat ik het zo zeggen: Alles
te weten maakt niet gdukkig. Aan
onnodige ballast heeft de groep
niets, dat hindert en het leidt af, en
verder hou je strategische
informatie wel eens voor jezelf."

'We dralen wat af, we gaao weter
terug naar de vraag hoe je jezelf
alstniner zou willen typeren."
"Oké. Gedreven tot op het bot voor
het volleybal en voor de sport. lk
ben ook een trainer die door een
meer persoonlijk gerichte aanpak
probeert het be§e uit iedere
individuele speler te halen.
Belangrijk daarbij is natuuriijk dat je
spelers hebt die intrin§ek
gemotiveerd a1n.Ze moden het
zelf doen en mk voor zichzelf doen.
Z'rj rnoeten zelf beter willen worden.
Daamaast is het belangrijk dat zij
hun kennen en kunnen inzetten ten
behoeve van het collectief. Hoe
sierker de spelers die hun
individueel kennen en kunnen willen
inzetten voor het collectief, hoe
sterker het collectief als zodanig zal
kunnen functioneren. De individuele
speler r,tlordt daar ook raeet beter
dmr. Spelers ontwikkelen dus ook
elkaar. Het zijn constante
processen. Eigenlijk zijn het een
soort van uitwisselingspr@essen,
interacties, het is collegiale
ondersteuning maar ook en een
vorm van supervisie. De inbreng
van mijn ewaring en kennis daarbij
en rnijn eruaring als technisch
trainer/coach maken dat ik vooral
ook daardoor een groep spelers zo
optimaal rnogelijk kan laten
f ur:cti oneren als col lectieí.
Daamaast heb í[< hd vennoger': om
de groep, rnaar ook individuen,
afhanketijk van de ornstandigheden
te benaderen. Dat is belangrijk. De
omstandi gheden wisselen namelijk
voortdurend. Daar rnoet je rnee ort
ueten te gaan. Ook in de
competitie. Ook daar heb je
wisselende perioden, die leiden
ureer tot periodisering van het
jaarpEan."

"§lenk l'lansma, twedie trainer
volgutd *izoen: speler/trainer of
trainerfspeler, wat wordt zi§n
vwE?*

"l-{et maakt me niet zo veel uit wat
je als eerste zet. \Àfrj gaan komend
seizoen voor een optimale prestatie
en een optimaal resuhaat. We
hopen daarbijvan harte dat Roland
(Rademaker, spelverdder) veel
wedstrijden zalspelen. Dat geeft
het dus al een beetje aan. Aan de
ander kant zal er tÍj Henk (mk
spelverdeler) iets zitten van "or\retr

my dead body'. Zo zit Henk nou
eenmaal in elkaar en zo hoort het
ook te gaan. Dat is de ene kant van
de rol van Henk Vmr wat betrefr de
ander kant van die rol. Op de eerste
plaats speelt het feit dat ik niet in de
top van het vdleybal heb gespeeld.

Henk Hansma: 'over my dead
body'

De ervaring van topsportbedrijven
als spler is dus iets wat ik nnis. lk
vind het belangrijk dat l-{enk in die
zin iets kan toevoegen. Nog
belangrijker rnisschien zijn de
ambitie van Henk. i-{enk wil ook als
trainer de top van het Nederlandse
volleybal bereiken. Hij volgt nu de
cursus trainer B voor topvolleybal-
lers. Henk heeft dus een verhaal en
Henk is gedreven. Flet is daarorn
ook belangrijk dat hij de kans kri.igË

zich als trainer te ontwikkeÍen. Meer
concreet zal het neerkomen op
ondersteuning in de coaching,
begeleiding van jonge spelers en
die kunnen be§ dik in de 20 jaar
oud zijn, zijn toegevoegde waarde
inbrengen en het gezarnenlijk
onderdelen van trainingen
verzorgen. Een volwaardige
assiSent-functie."

*De organi*tie van tlefit OEian?"
"Ons tearn ornvat de spelersgroep
en de hgeleEding, Ën uae hebhest



een fantastisch team. Je wilt alleen
niet riveten wat het aan tijd kost. Als
je alleen d kijkt wat de manager er
aan uren ln rnoet Soppen. Elcs een
va§e bezetting nu is er sprake van
een duidelijkeverbetering in alle
opzichten. Naast onze verzorger
hebben uÍe nu ook een
fysiotherapeut. En ook de teamarts
uprdt meer en meer bij de zaken
betrokken. We hebben een hele
enthousiaste en betrokken grep
stafleden. Er heefr zich een lijn
ontwikkeld en er zit struciuur in de
organisatie. [edereen tt€et wat hii
moet doen en wie waarv@r
verantwoordelijk is. Dat schePt
duidelijkheid en dat is belangriik,
niet allen voor de $afleden zelf
maar ook voor de spelersgroep. [k
met dus stellen dat in dat oPzicht
een snelle ontwikkeling heft
plaatsgwonden vanaf de §art van
I'et vorig seizen. De organisatie És

daardoor veel beter op haar taken
berekend. Maar we moeten ook
oppassen. We moeten ervoor
r,mken dat wij, laat lk ons maar
anen aanduiden als professionals,
het aantalvrijwilligers dat er ook

nog voor het team werkt, in
beschenning mogten nefiten ivm de
tijdsfacÍor. Ze rnoeten nid
werspoeld naken met uerk voor het
team. Er Hijfi namenlijkvanuit de
hoek van de 'prof§ een constante
vraag naar verbetering. We zullen
moeten doseren. Maar behafue dat
heb ik ook nog uelwat kritisch
oprnerkingen. Als deze club echt
naar de top van het Nederlandse
vdleybd wil dan zal de top op korte
tennijn van de vereniging moeten
ulorden losgekoppeld. Het runÍten
van een vdleyblbectrijf is toch utd
anders dan het besturen van ee{l
vereniging. Door belangentegen-
stellingen kan frictie ontstaan die de
ontwikkeling vertraagt. Maar mk
afspraken komen nauwer en van
vrijblijvendheid kan geen sPrake
rneer z$n. Verder: men heeft trinnen
de vereniging vooÍ de herenlijn
gekozen. Deelnernen in de toP rrd
dames en heren is nid haalbar.
Een keuze maken is dus gioed. Nefit
Orion is druk bezig zich $ructured
te vestigen in de herentoP. Longa
'59 lreeft voor de danes gekozen.
en is heel duldelijk bezig zich

structureel in de top van het
damewdleybd te vestigen. Het ís
daarmee duiddijk en goed verdeeld
in de Actrterhoek. lk snap dan ook
niet dat Nefit Orion, dat gekozen
heefr voor ë herenlijn, in de
samenu,erking met Longa'59 de
damelijn van de SOURCY
vdleybdschool heeft binnen-
gehaald. lk kan daar met de pet niet
bij. lk verwacht dat dit in de
toekomst uordt bij gesteld".

'bfat zijn je vuwachtingen voor
hd komqrd *izoen?'
We hebben een ver§erkt team. lk
venrvacht dat rl/e de missers die we
H afgelopen jaar hebben gemaakt
tegen ploegen u€arvan tae hadden
rno€den winnen, dit jar nied maken.
lk veruiacht verder dat we als club
een stabiele fador zullen vuorden in
de mannentop. lk denk dat ue met
beleid, gestaag op rr/eg ziin naar het
nog grotere rrerk. lk denk dat ik het
hieöij mod laten."

'Geeí, voorryelling?-
"Neen, dit jaar maar eens niet."

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

ETHJ §TIGGEFTS
LOUISE DE COLIGNYSTBAAT 13,

7OO1 GD DOETINCHEM
TEL: (0314) 332292 FAX (0314) 36 4367

MOLENKAMPSPARK 2, 7607 LE ALMELO
TEL: (05a6) 82 15 15 FAX (0546) 82 7s 43
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Drie nieuwe spelers heren 1

ïllfiorrt van tfrel-en
"Hoop op vierde plaats'

Mídaanvaller Wout van Velzen, geboren in Kampen, thans
urconachtig in Zuolle verdedigt dit seizoen de kleuren van fi.Iefit
Orion.
ln een eerder sÉadium kwam van Velzen uit voor onder meer
Reflex (Kampen), Donitas iGron'ingen), RenrotdlT (Zuolle) en
Cadenz. Nesselande (Zanenhuizen).
De2.A2 meter lange vdleyballer kende in àjn volleybalperiode
de nodige s,r@essen: tot drie keer toe lanerde hij een ruime
bijdrage aan de winst in nationale beker en de supercup.
Van Velzen hoopt met Neftt Orion dit seizoen beslag te leggen
op de vierde daats. "Dt betekent dat
NeÍit Orion het jaar daarop Europacup speeit."

Josh=r l(ailola
" ladere wedstrijd vol uit gaan"

A[ vanaf zijn negende slaat Josha Kailola tegen de volleybal.
Kailola beschor.lttt het v d l eybal naet zij n 30 .laren i nrniddel s
als een beroep. Het afgelopen seizoen kwam tGilda uit voor
GeovéA/revok uit Nietmegein. Dit seizoen speelt Kailola voor
Nefit Orion. "Het is een ambitieus team met een mix aan
jeugdige en ervaren spelers, een fanatieke tainer en een
harörverkende man4er. Daarorn ben ik naar Nefir Orion
gekomen," zegit Kailola. Hij hoopt dat Nefit Orion het tueede
seizoen in de eredivi§e hoger eindigÉ. 'We gaan voor een
plaats in de halve finaie $ay-offs. Dd kan alleen als we
ges/oon iedere v\€dstrijd in de corn$itie voluit Eaan."

RoIr Flarlr(ers
Basr.splaa ts afdw i n g e n

Roy Harbers is met ai*Z1jaar als linkshandige speler debutant
op eredivisie niveau. Na zeven jaar [-onga '59 in het Gelderse,
naburige Lichtenvoorde stapte de 1.98 mder lange Harbers ol/er
naar Nefit Orion. "lk kende tot nu toe weinig veranderingen in rnijn
volleybalcanièrc. Daarom heb ik ontzettend velzin orn bij Flefit
Orion aan de slag te gaan. lk zal proberen door keihard te trainen
een basisplaats af te dwingen. tk maalde de overstap naar NefÉ
Onon ook ry* ved te Eeren van de trainingen en de routiniers in
het team," andus l-{arbers, die van zijn negende tct zijn vffiende bij
een pËaatselijke vereniging vodbatde.

11
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Gontributleverhoging
Hierbij vragen wij eru
aandacht voor een ondenaerp,
wirarvoor doorgaans veel
interesse bestaat, n[. de
ontwikkeling van de
veren ig in gscontributle.

Cnze vereniging heeft op dËverse
teneinen de nodig ambities, zotuel
waar het betrefr de beoefenÈng van
de topsport a[s ten aanzien van de
jeugdontwikkeling. Ten aanzien van
dit laat§e uordt generkt aan een
hecht samenwerkingsveöand rnet
de zustervereniging l'{usro, actief in
De Huet en Dichteren.
De financiële huisl'roudinE van de
vereniging is gericht op het

Orion Erores Seizoen 20Al2AAz

uitgangspunt dat het
contributieniveau niet Ës algesternd
op de kosten van de toptearns. Dii
orn te voorkomen dat de rereanten
te veel bijdragen aan de kosten
voor de toptearns. Tocir is het na
een aantal jaren zonder
contributiwertroging nodig dat cie

contri buties tharrs urcrden
ver?ioogd. De alEe:rene
ledenvergadering heeft n':et het
voorstel varr het bestuur hiervoor op
21 juni20O't inge§emd.

De belangri.|kste nedenen voor de
verhoging zijn:
- Algernene kostensiijgingen en

ir:fiatie

- Afsternming op de hogere
contributies bij l-iuevo i.v.m.
sarnen*rekl ng/samen gaan

- Verhoging zaalhuur door de
gerneente

Wij hopen dat u begrip heeít voor
het bes! uit tot contri butieverhogi ng,
in het klang van een goed
functÈonrerende sportuereniging.

Met sportieve groet,

narner'Is l'ret bestuur

Koos Kuiper
(voorziiter)

Hulde voor de brandweenÍrouw!
ïlet was iiidens het Beachvolleybaltoernooi
afgelopen zomer zo warín en heet en het waaide
zo hard dat het zand de winkels inwaaide!!
Tiidens spoedoverleg kwam Joop Keizer op het
idee om de brandweer te bellen, vervolgens het
gemeentehuis, veruolgens weer de brandweer,
maar niemand kon of rnocht een beslissing
nemen orn cnet een brandweerauto en zeven
spuitgaste* te komen spuiten...

Joop Keizer kreeg het idee om de vrouw van de
brandweer te hllen. Zj begreep direct hre
belangrijk het was om het zand ndtte houden er:
narn direct contact op met de veranturoordelijke
ínenser.t op de kazerne.....

'3ra *iweerurauw' rsp cireef

PlotseiÉr':g uerd er een soort oefeníng van Eernaakt en
rrerden zsJ\daar enkele nieuwe brandureerrnensen {in dit
gevaíeen vrouw) aan het werk Eezet om"l de grote
zandhonen nat te houden.
VeruoËgens kregen de spuitgasten een gtaasje fris en
nenden or:der dankzegging van de orgar:isatie uitEezwaaid.

F{uÉde ucor dit k*rps e* cck vosr de vroe.iw vas:...
F{et toenrooi bvas eeil slÍcees en ocrder een $raÉend s:rmi
zonnetje wrerden diverse hoeiende wedstrijde* gespeeld.
E-onga'5* werd kampioen en Fdeflt Crion ri"[kec"...en wijze:..

Zand v;aaU* de vsinkels i:t
13
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Van de jeugdcommissie
Voldoende kader - het blijft een probleern!

Regelmatig vinden we in de Orion Expres oproepen voor kader, waarender scheidsrechterc.
Het is voor de vereniging niet eenvoudig om voor de cornpetitiewedstriiden voldoende (nieuwe)
scheidsrcchters te vinden.
Omdat dit probleem niet alleen bij onze vereniging speelt, rnaar blj vele verenigíngem Em de regio, heeft de
NeVoBo het plan opgevat om de Curcus Jeugdscheidsrechter
te organiseren. Misschien wel met het idee dat wanneer !e een jeugdige scheidsrechÉer binnenhaalt, je er
als vercniging lange tiid ptofijt rran kunt hebben!!!

tsinnen de jeugd is geptst wie Entee"esse had. Mer Op woensdag 3 ot<tober.!|. was het afsluitende exanen.
spelers van Jongens A en B hebbn deelgenomen aan A§le deelne*rers zijn geslaagd. Dit betekent dd onze
de cursus. Deze vond flaats op drie r,voensdagavonden vereníging er vier nieuwe jeugdscheidsrechters bij
in de Sporthal in De Veldhoek. Gedurende een heeft:
tweeëneenhalf uur durende sessie uerd zowel theorie' Sander Hugen, llíaÉin Meijer, Kwinten Sliepen en
als praktijkles gegeven. ln totaal naren zestíen leden, DieweÉ Wiggers.
van wie veertien jeugdleden, uit de regio OGt deel.

Jongens, gefeliciteed rnet d§É resultaat en veel succes en plezier En iullie scheidsreehtescanrËère!

* ::,Í1:;

,ffi

Jongens B1
Í 3:'an: van Swaa'y-
2 Pim van Swaoy-
3 Roy Wassink
4 Tom Tensiel
5 Rutger Sloot
Coach: Erik Sloot

6 Geest Ja* tseurEk
7 Jeroen Winkeln"ran
8 Eiroy Bazen
9 Diqaert Wiggers
'10 il,ïark Vddboorn

Dames 5
Staand v.!.n.r.
Jan van Uitert, Lienke Eenínk, Noortle Pasc"nan,
Nienke Bos
Zlttend v.tr.n.r.
Marissa Feppelrnan, fufeddi Feters, Sa*ne Siebers,
Pamda Í,,lengerman
Cp de fcÉo ontbEeekt: LËndsy Eoornkarep

Meisjes ts,E

Staand v.l.n.r.
Mauneen Roud ij k, Àtne-.} ulËë Sc8'lut, Sabi ne
Tl'rui.§s, Sanrre van der E-ugit. ..Eee"oes'r Westdijk,
Kia'nber{y Ki siecïaker,

Zittend v.E.*.r. Erica Crarner Bornernann, §eher
L.#cLszcr.r, Wiileke Ëbbers, EË§ea^r tsartels

15
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Jeugdcompetitie
Dit seizoen neemt onze veFeniging met zeven meisjesteaíms en drie jongensÉeams deel aan de competitie.
Bij de meisjes spelen - op basis van het eind vorig seizoen gehouden kwalificatietoemooi - twee teams in
de hoofdklasse. nl. meisjes BÍ en rneisjes CÍ. j

*, i

I"írffiffi',.Éffi
.\ *,t' ru * §% ËïÈ

&, ',* *
'9 "t'- ..*i1".

{& ffi{} =E"tfs
&':*:#{B ffi {} fl?:tfs\'%r'\

{B ffi,':w*ruffi ffi,tFt f,'dli W

Meisjes 82 Melsjes c2
staanó v.r.n.r.: Lotte Noite, Marieke Freriks, ; [ï,SÏke 

schut 
: Ëffiffi||[fftÍl

Paulien Zoethout, Nora Banza, Iris van den lngh. à Rnf" Bloern Z Ronryvan [-leteren
Mayka Radstake 4 Rienke Bloern I puck tserenbroek
Zittend v.l.n.r.: Lotte van den lngh, Anouk Op de foto ontbreekt Robin Swijtink (g)
Sanders, Wendy Bos, Manon Sar:ders Coach: Hanneke Btoem

Kwalificatietoemooi
l-{et aantal jongensteams in garuest
Zuid is ía4. Cnze vereniging had
zowel jongens A1 als jongens 81
opgegeven voor de hoofdklasse,
nraar het geplande
t<wa§iflcatietoemoor gi ng doct'
gebrek aan teams niet doo:'.

Jongens A1 speelt nu in de eerste
kíasse, jongens 81 in de turcede
klasse; een teleurstellende
ontwikketing in het jeugd'uolËeybal.
De jongste leden nemen del aan
ei rculatisroEleybaltoemmien
{niewv} en aan toemooEen in Wehl

en Hoog-Keppel, waar gespeeld
wordt in verschillende categorieën:
drie tegen drie, vier tegen vier. Eénr
jongen§eam neemt deel aan de
n:i:ri D conpetitie rn l-{oog-KeppeÍ.
lioplijk iaten dle tearns regetnratig
va* zich'horen' in de Criorr Expresi

ln Msnoriarn ïoon Knipplng

Na ee;: moedig gedragen ziekbed is toeB: nog $otseÈinE en op een veelte jonge ]eefiijd Tocet KnippË*g
orerleden. 'u1fij kennen Toon aËs een enthousËa$e coach vaEI een jorqens-teae, r. En dËt'*rerk toorade hij
grote beÈrokken heid bij het veren i gi ngsgebeuren.
Toon rnocht niet ouder worden dan 45.!aar. Veor zije'l rchtgenote, Mide zooírs err íarniEie is d[t een Eroot
verlies.
ffi uensen de nabestaanden de kracht toe dit zware verÉles te dragenr"

Toon. bedankt vcor alles wat je voor h{efÉt C*on hebt betekemd!

fl*an':ens het bestuur,

Kccs Kuiper

t1
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VRIJWLT'GERS DE BAS'S YOOR TOPVOLLEYBAL

Het herentearn staat aan de staÉ van haar tweede
seizoen in de eredivisie. De afgelopen maanden is
het management van heren í er in geslaagd meer
mensen te betrekken bij de organisatie rond het
heren topvolleybal.

Naast het bestuur en het managsrlent team zijn er
steeds rneer uerkgroepn rond herenl ac{ief om er
voor te zorgen dat we gezameniijk de kornende
maanden toppres'taties kunnen leveren. Het succes van

het herenl team is voor een Eroot deel te danken aan
de vele vrijwilligers die Zch zer;r adieÍ inzetten. Op
vrijdag 5 oktober heeft heren 1 meer dan 45 vrijwilligerc
voor een maaltijd uitgenodigd in de "DERDE TIME
OUT' in sporthal Rozengaarde om gezamenlijk het
seizoen te openen. Deze vrijwilligers zijn in de
volgende werkgroepen voor het seizoen 2W1 -2OA2
actief om topvolleybal binnen de vereniging nngelijk te
maken.

tlT Topvolleyhal Hercnl 7 personen
Spon*rtng 8 medanrerkers
Cammunicatie qt promotie 3 medamerkers
Pesvoorlichter

Miniexpres
Nefit Orion Expres
Archivering media
lnternet site

Argani*tie wdstrijdhaf 3 mederaerkers
Zaalploeg 12 rnedewerkers
Kassa en kaartverkoop 3 medeuerkers
Productie seizoen kaaÉen
Toegangscontrole
Speaker en muziek
Ballenmeisjes en dweilers Jeugdteams
Ontvangst scheidsrechter:
Lotenverkoop jeugd

Volleybalschool
Vrtendqt N{rt Orion

Contactpersoon Erik Veenstra tel: 327Í00
Secretariaat Roel Booy tel:332108
ContactpersoonRené\Mggers lel 332292
Rimmert Lonink tel:333374
Contactpersoon René Wiggers
Contactpersoon René Wiggers
Bert Broens
Vacature

tel: 330512

Contactpersoon Gerard Wesselink tet: 360654
Coordinatie Henk Sannink tel:740574
Coordinatie A. Wsselink-Monasso tel: 360654

3 medewerkers
6 medevuerkers

6 rnedarerkers

Wim Boonekamp
De HeerWellink
Hans de Knegt
Coordinatie Janny Hugen
Ruud l-lofland
Coordinatie Bert Snippe
Contactpersoon Bas Bloem
Contactpersoon Nícolíen Rensi nk

tel:0316-247759
tel: U1814
tel:
tel:H:2796
tel:333209
fsl;3448+$
tel:341885
tel:32il28

1. Tijdstip betaling

oktober hsie jaar of 1e periode

februari: 2e penode

2. Geboortedatum
De verscnuidigde ciutr en bondscontributie voor eeí: lid wordt aan de hand van zÈi*fkaar
gei:oodedatum va$gesteld en blffi gedurende het heÉe se2oen o*gewijzigd.

3. Glubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2AA1 -2AA2 bedraagt:
Senioren geboren voor 1-1&1983
A/B jeugd geboren op of na 1-1G-1983
CíD|W jeugd geboren op oí na X-'tr&1987
Recreanten

f 330,-
f 265,-
fron_
5 a1È.
E L 1ér-

Categorieën zijn gekoppeld aan ledljdsindeling van de hond.
Clubcontributie wordt voor een heeljaar of periode betaald.
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Nefit C)rion dames 1

Redelijk succesyol

Het afgelopen seizoen was voor de dames
van Nefit Orion een redelijk succesvol jaar.
Om met een bijna geheel nieuw team, na een
jaar dat vol stond van blessureperikelen toefi
nog als zesde uit de striid te komen, mag ie
een ware prestatie noemen. Doelstellingen
voor het jaar erop zijn dan al snel: minimaal
evenanen of het liefst nog iets beter.

Op zoek naar versterking
ledere voileybalkenner ecHer rareet dat de zaken nlet zo
eenvorEig iiggen: BliF de selectie heEdfde en op
welke manier prcfileren je tegenstanders zich straks ?
Daar onze selectie ook dÍt jaar vreer een aantal
mutaties heeft ondergaan zijn ure vanaf het begin op
zoek gegaan naar ver$erkingen. Mirjam Boel, Marlies
Koenders, Natasha Tiemessen en in een later stdium
Manit Dijkman zegden Nefit Orion orn uiteenlopende
redenen vaaru,el. Ook trainer en rnanusje van alles
Karel Mdlsyanger stopte. (Maar Karelstopt natuurli.lk
nooit echt). Behoorlijke derlatingen dus. Alin een
vroeg stadium werd duidelijk dat een aantd Longa'5g
speelsters het u,el zag zitten om bij Nefrt Orion op 1'
divisie niveau te kornen ballen. Toen een aantal

Gez'nhten spreken boekdelen bij de eerste thuiswedstrijd
in sparthalRozengaarde

maanden geleden ook een speelster van Volco Ommen
haar jaurcord aan Nefrt Orion verbond, dachten vre echt
naar boren te kunnen kijken. Jammer genoeg hield
deze speelster zich nid aan haar woord en vertrok
alsnog naar een andere vereniging. Maar al met al: de
selectie Ueef aardig op peit. Jan Willem Wenting schoof
door van de rnanagerspost naar die van fainer. De post
van manager is voorlop{g een gezamenlijke
verantr,rioording ganorden. Joop, de vader van, en
Guido de aanstaande van, veruullen hierin ook een
bescheiden (maar niet minder belangrijke) rol.

Strooptocht

Zoals gezegrd moesten lte door het
vertrek van maar lidst vier
speelsters toch de boer op orn de
selectie md narne in de breedte
weer enigszins op sterkte te
brengen. Binnen de vereniging is
vreer sprake van enig aankomend
talent, echier voor het "grote r,t€rk"
z$n ze nog net iets te jong. Bij een
dergelijke "strooptoclrt' in het
indianenland dat in Nederland ook
ulel " het vdleybaluereldje'
Eenoemd wnrdt, moet je dan een
beetje geluk hebben. Het zai
niemand verbazen als ue zeggen
dat tre geen geld Frebben om
speelsters te "kopen".

Goede naaí*

Wij nroeten het dan ook een beetje
van "de goede naatrnnohebben. i-iet
gegeven dat ue een.!ong en

gezellig team zijn. Dat ure de
organisatie rondom het team
redelijk op poten hebben.
f nthousiaste begeleiding. De
herentak binnen de vereniging die
eredivisie speelt. Een heedijke
speel- en traíningsaccommodatie.
Een paar fijne sponsors die zo nu
en dan ook een duit in het za§e
doen. Denk maar aan schoeiset,
kleding, zo nu dan een lekker kopje
soep en een broodje, plus het feit
dat vue toch za nu en dan een
aardig niveau weten te hden, is
voor nieurrre speelsters aanlokkelijk.

Paniek

We waren snel rond met een drietaE
speelsters van Longa '59. Toen Èn

een later stadiurn Manit Dijkrnan
jamnner genoeg ook nog eens
afhaakte, onts:tond er toch een
beetje paniek- De n'eeste'Vrije"
speeËsters op dit *Ëveau hebben

zich eind augustus, begin
september immers al aan een club
verbonden. Maar ook deze plek
hebben we gelukkig aardig op
ueten te vullen. De selectie zal het
komende seizoen uit de vdgende
speelsters bestaan.
Voor de vertrekkende Mariies
Koenders hebben we Ellen Krabben
ueten te strikken. Afkomstig van
Longa '59 2. Ellen is zeer gedrenen
en wil ziclr verder ontvrdkkelen. Ze
veruacht hier een goede kans te
krijgen en heeft inmiddels in een
aantal oefentredstrijdjes laten zien
dat ze voor ons team het komend
jaar zekeruraardevol zd zijn. Arze
andere spelverdeelster is natuurlijk
ChantalWllemsen. Chantal heeft en
ueer zin in, temeer daarze het
afgdopen.!aar ten gevolge \ran een
gebroken pink een groot gedeeËte
van het scoren heeft rnoeterr
rnisen"
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Positieve 'strijd' Tjitske pinter. Daniëlle die het

De beide spelverdeelsters hebben
verschillende kvyaliteiten. Ze vullen
elkaar prirna aan. AIsze op en
positiere manier de "strijd" rned
elkaar aangaan kunnen ze verder
(vd)groeien en beide een zeer leuk
jaar tegemoet gaan. We zijn
natuurlijk erg vervrend met twee van
die kanjers!

komende jaar binnen het tean en
van de "oudjes" zalz4n. h tenrui.il
ze nog zo'n jong bloenrpje is. Een
jaar spelen heeft haarzeker goed
gedaan. We zijn dit jaar van vier
naar drie rnidspeelsters gegaan.

Wisselbeleid

De u,edstrijden uorden op het

iltlaf van volleyballen

Een andere speelster die af en toe
ook va$gelegd moet vrrorden, ls
Sanne Keizer. ls zo maf van
vdleyen datze af en toe even
teruggefloten moed worden. Sanne
gaat het dit jaar helemaalmaken.
En dan bedoel ik niet alleen maar
op de dansvloer. Een heerlijke
mdd, die natuurlijk keigoed kan
ballen. Sprongserve, verdedigen,
aanvallen vanaf de drie nneter,
noem maar op. Sanne zal het
komend jaar niet alleen jongens,
maar ook trainers van onze
tegenstanders slaploze nachten
bezorgen.

Enkelblessure

Marieke Milder en MarÉeen
Duursma zijn nummer drie, en vier
"im Bunde". Marieke is het
afgdopen jaar flink door haan enkel
gegaan. Langzaam kornt ze ueer
terug, zoals zezelt zegt. Marieke is
natuurlijk een dijk van een
volleybalster, enorm getalenteerd
en nog erg jong. Bij vlagen briljante
serve en dodelijke drie
meteraanval. Kan als geen ander
haar slagrichting aanpassen. Ook
Marieke zal dit jaar nog verder
groeien. Mogelijk vinden vre dit jaar
bij Marieke ook nog de "off ,, knop.
Hoeritel, dan rarcrdt het wel erg
rusdig. Marleen heeft in de
voorbereiding d meer gespeeld,
dan het gehete aígelopen seizoen.
Dd heeft natuurlijk alles met haar
blessure te maken. Marleen is blij
nnet de aanstaande kijkoperatie,
omdat dan eindelijk duidelijk wordt
wat er nu aan de hand is. tn de
oeÍenperiode l'reeft ze laten zËen
nog steeds van grote waarde voor-
het tearn te zijn. "Hope[ijk sal nu
alls reg kotrn." Enorm peitieve
houding, heefr alleen daarom al
recht op een lekken en pijnloos
volleybaÍseizoen.

Vervelende knieblessure

De plaats van Manit Dijkman zaË
het kornende jaar rnede wmden
opgevuld door Judith Spekschoor.
..!udith kon:t ook van LonEa '59. Een
vervdende knieblessu re noopte

Ex-Langa'S9: vlnr Eilen Krabben, Judith Spekschmr,
Wendy te Welscher, en Lotte Krabben

'De wei in'

De plaats van de vertrekkende
Mirjam Boelvrlordt het konrende jaar
ingenomen doorWendy te
Welscher. Wendy heefi de
afgelopen jaren deel uitgernaakt
van de selectie van Longa'59. Na
tr*ee jaar aan het gras te hebben
mogen ruiken, wilde Wendy uel
eens de uei in. een veulen dient
immers te kunnen springen,
dartelen, holÍen,
valfen, maar ook weer opstaan.
Leren door te spelen of zoals ze dat
En onderwijsland zeggen: .spelend
leren.u'

Wendy heeft een enoÍrÍre dreiging
en is rnet name blokkerend een
enorme versterking. Door haar
positieve uitstraling en nerkhouding
heeft ze àch nu al or*rnishar
gennaakt.

Eeil vam de'eudies'

De beÍde andere midspeelsteís die
br€ ook voor geen goud willen
snissen zijn: Danidle Goonnan en

scherpst van de snede
uitgestreden. ledere fout telt en
iedere ge\ onnen set is een punt.
Het wisselbeleid vrcrdt daar aan
aangepast en gaat vaak ten koste
van speeltijd van de speelsters. Het
moge duidelijk zijn dat de speettijd
rnet drie speelsers meer is dan rnet
vier. Wendy en Daan zullen het
komende jaar in hun jacht naar
speeltijd zeker mk rnet Tjitske
rekening moeten houden want die
l'reeft in de oefenreeks nu al [aten
zien ook op scherp te staan.
l{atuurlijk onderhoudt ïjitske ook
nog de buitenlandse contacten. De
vierde midspeelster van het
atgelopen jaar lnge Strijbosch wordt
buitenaanvalster. lnge heeft een
enorne po,r€r en sprongkracht,
maar tegelijkertijd erg gwoelige
knie§es. Sfeennensje binnen het
tearrr. Door haar positiare inbreng
en haar enorne verdedigrende
§«nralÍteiten een rnu$ voor ieder
team. We proberen het contract van
lnge open te brel<em en Ëraar tot
2050 vast te leggen.



Crion Expres _ , Seizoen 2001-2002

haar het afgeíopen jaar dames 'ï

vaanrel te zeggen. ln het tueede
team heeft ze door haar blessure
weinig gespeetd. Ze is g'ru

geopereerd, is vrijwet pijnvrij en wit
het nog een keertje weten. liet
aanbod van Nefii Crion raas een
vnelkorne venassing voor Judith.
We kennen iuciith natuurlijk als
r.ritstekende passer en aanvaíster,
die ondanks haar jonge ieeftijd toch
al het een en ancjer aan ervaring
rneebrenE. ln de voorbereiding
hebben we al ervaren dat de komst
van Judith geen overircdige tue is.
fu{arieke heeft een bee§e lasl van
haar schouder. Marleen wordt
binnenkort geopereerd en lnge
heeft knieklactren

'Grote'zus

Last hut noi ieast is Lotte lkabben,
De "grote" zus van Éilen. Lctte kornt
net als Mar zus van Longa '59.
Lotte wilde àchverder profileren als
iibero. Ze denkt in llefrt Orion de
juiste uitdaging te hebben

Eevoncien. in de oeíenreeks is
gebleken dat in hei team rnet het
inbrengen van Lotte er in een aantal

EasisopsÍe#ing: gereed voor de wedstrijd

rotatíes rneer stabiÈiteit or:i*aat.
Cok dit is dus geen cxre#cdige
lrye. Al met al denk ik dat i*ie niet
rÍrogen klagen.

We hebben en alle vertrouwen i:-r

ook dit jaarvrijvan degradatie.
zorEen te kunnen bli.fven.

larstelling

Cnze instelling zal zijn: "iedereen
mag van ons winnen, nnaar dan
zullen ze toch eerst op het veld
moeten laten zien dalze echt beter
ziln;'

I:

: )i.

'a 
a.a:

De beide trainers *ar..tden de boetgoed in de gaten

25
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Nefit Orion danïles 1
Ëenste dfivnsne E

ïechn$sche ataf

Trainerlcoach:
Harinus Wouterce

Trainer:
Jan.Ylfillem Honting

lllanaga*
§uido Cortay

I{r Naam
1. ChantalvVlllemsen
2. Sanne Keizer
3. Daniëlle Goorman
5. Ellen Krabben
6. lnge Stri;bosch
7. Wendy ie Weischer
8. Tjitske Punter
9. Marieke Milder
10. Marleen Duursma
11. Fnancisvan Dijk
12. -.ludith Spekschoor
14. Lotte Krabben

Leeftijd Lengte
18 '!.84
16 1"U
2A 1.83
17 1.83
19 1.78
19 1.88
19 1.83
17 1.77
25 1.87
27 1.72
21 1.U
'19 1.75

Positie
spefuerdeelster
passer/loper
rnidden
spelvedeelster
passerlloper
midden
midden
passer/ïoper
buiten/diagonaal
buiten/diagonaal
passer/loper
libero

Vorige club
Nefit Orion
Nefit Crion
Neflt Orion
Longa'59
Nefit Oricn
Longa'59
NeÍit Orion
Nefit Orion
Nefit Crion

Longa'59
Longa'59

Beroep/studie
Toegepaste psycholog ie
HAVO 5
Personeel & Arbeid
CALO
Cult. en rnaatschappeli.lke vornnlnE
Fysiotherapie
Maatsch werk en dienstvenlening
Srciaal Pedagogisch Werk
ActivÍteiten @. gehandicaptenzorg

Fysiotherapie
Pedagogiek

Competitieprogramma
Seizoen zAOfi-zOOz

- Ootmarsum
- §int Anthrnis
- Millingen aid ftiln
- §oetinchem
- Landgraaf
- Weert
- Zevenhuizen
- Nieuwegein
- HuÍssen
- Utrechl
- Haaxsbergen

- Roosendaal

Za 29 sept
Za 13 okt
Za 3 nov
ZalV nav
Za E dec
Za ?S.ia*
Z-a 2 febr
Za 2 rnrt
Za't6 rnrt
Za 6 april
Za 13 apnl

16.30 uur
'!6.30 uur
16.30 uur
16.3CI uur
16.30 uur
16.30 uerr
44 ?fi rnrr
'16.30 uur
16.30 uur
16.30 r.nru'

16.30 uur

Nefit Orion
NeÍit Orion
Nefit Crion
Nefit Crion
Nefit Crion
Nefit Crion
Nefit Orion
N,lefit Crion
Nefit Orion
Nefit Orion
F{efit Crion

- Utrecht
- Vrevok
- GeeverWCL
- Swiich'87
- Set-Up'65
- Vanilla VC 2
- TSI- SomasiAdivia
- SNS-Havoc
- Setash
- MicroElectroRoosendaa I

- Data GeneraÍ-VCl{

Set-Up'fi5
ï§L Somas/Aetivia
§w,ttclt'87
Nef;t Orion
GeeversÀ/CL
Vaniiia VC 2
Data General-VCN
Vrevok
§etash
Utrecht
$NS-Havsc
fuïicro Electro
Ro*sendaal ffiffi

r:Clr,ANDF!-tARet&

F*fuffi

:t
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Nefit Orion dantes 2

Nr. Naam Leeftijd Lengte
1 . Franca Rijksen 36 1.75
2. Debbie SlcÉboom 16 1.75
3. Janneke Wesselink 16 1.75
4. Veronique \y'Villernsen 16 1"75
5. Fenne Kneynsberg a,7 1.80
6. Hanneke Clappers 21 1.75
7. Simone Milder 21 1.80
8. Kyra Ulfman 16 1.80
9. Ruth van Eenennaam 19 1.V5
10. Marjo Giesen 27 1.74

Trainer/coach : Giel Jansen

Com peti t i epro g ra!!n ma
Seizoen zAOfuzAA2

Derde divisie dames
*egio oost

- SNSiMTSI.I Í
- i-latley'1
- Nefit Orion
- Nefrt Orior:
- Longa'59 2
- hlefit Orion
- Wevo'70 '!

l'let komende seizoen heeft Nefit Orion
een aantal nieuwe gezichten.
Kyra Uifman en Veronique Willemsen zijn
van darnes 5 gekornen. Daar vlerd goed
werk ven'icht. Voor Veronique Willemsen
vrprdt het een hele nieuwe ervaring. Zii zal
gaan speiverdelen en gaat dus wat dat
betreft haar grcÉe zus achterna.
Drie n'leiden uit de regio Amhem maken het
team corn$eet. Dit zljn Fenne Kneynsberg,
l'fanneke Clappers en Ruth van
Eenennaam. Zij rijden met trainer/coach
Giel Jansen mee en zorgen voor
luidruchtigen heen- en teruEreizen.

Afueggen
De voorbereiding vertriep zeker *iei soepel.
ZieKe, vakantie en uerk zorgden ervcor dat

Nefit Cno* toernooies: heeft moetesr
aizeggen. Hoe Nefit Crion ervoor staat iE':

verhouding rnet derde divisie plo.egen is

'"noeilijk 
in te schatten" Wd in de

voorbereiding rrrcl duidelijk uierd !s het
volgende; Wil tlefÍt Orion winnen dan is
enthousiasme en werklust heel hard nodig.
in de u,edstrijden waarin Neftt Orion dit liet
zien, rnet derde en hMe divisËe $oegen,
konden ze aardig meekomen.

Bij vooöaat bedankt Nefit Orion alle
supporters voor hun veóale ondersteuning
het kornend seizoen erc vanzelfsprekend
sponsors Boco Keukens en ïaxi Trip.

C hoee keukems

Fositie
spelverdeeister
diagonaal
buiten
spelverdee!ster
rnidden
mic!/diagonaal
buiten
rnidden
bulten
huiten

Za 29 sept
Za 13 okt
Za 20 akt
Vr 26 okt
Za 3 nov
Za 10 -ov
1^ 4a -^.,Lé t! iluv
Za 24 nav
Za 8 dec
Zz',5 d*
7c '.) :an

Za ',9'ian
Za 26 ian
Za 2 í*r
Za 23 í*r
7a Q mrt

Za 10 m*
h 23 r*rt
Za 6 aprif
Za 13 april
Za 2A april

14,00 uun

14.00 uur
15.30 uur
21.00 uun
14.CC uur
4 E ílí"\ r ', 'r

14"08 uur
15.15 r.;ur
'14.00 uur
i 7.CC uul'
17.00 uur
14,00 uur
,r 6.30 uur
14.0C uur
l7 fYl rrrs

14.C0 uur
i 5.00 uur
14.00 uur

14.CC uur
i4.00 uur
t Í ,uu uui

Nefit Orion
Nefit Orion
Ark#Pollux 2
SanslFiash ''i

Nefii Orien
Boemerang ''!

Nefit Oricn
MuitimatdDeVoKo 1 - Nefii Orion
f'leíit Orion
Knekkers 1

Fiorrnll 1

Neflt Oncn
iialtey i
\ t^aa -.; ^ ^

nn:: iQ ?
d:j- ^È^^

'r,=rrr l^'
\ ^a- ^-^-t\=: : -,,J::
Slana i
\ i^;. ,^.; ^ -
Ài^í: ^-^-:\gli. ,':ii

uite, .t; i u"

- Sparta 1

- Nefit Orion
- l{efrt Oriorr
- ArkdPollnx 2
- Nefit Orion
- San$Ftash t
- Neíít Odon
- Soenerang'!
- Nefit Orion
- MuttimatelDeVoKo'!
- Nefit Oíion
- hirekkers i
- Flevoll 'Í

- Iieft O;.-cn

SN§/Mï§I{', - Hengelo
Halley 1 - Wehl
ArkeiPollux 2 - Oldenzaal
§ans/Flash 1 - Nilverdal
Longa'5S ? - Licfit*nvo*rde
Boer*erar:g 1 - Ëiberg*n
NeÍitfirinn 2 - §*eiinrfien
Werir'70 1 * W*ers*lo
MuitimaÍeí*eV*K* 1 - [enekamp
§pàrtÉ 1 - Zelhsr
Krekkers 1 - Mariaparo*hie
Flevoll 1 - Fleringerr

fÀ/:\!;;;ï f1.i'ï.
L9-.9L=I 'il"t'

TIXE

29

;--:: , -
5?§lliitï'*il;à
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Leeftijd
39
28
/_3

4
u
24
48
u
35

!-engte
1.91
1.91
1.88
1.97
1.83
1,9V
1.S
2.09
1.83

Positie
diagonaal
diagonaal
spelverdeler
buiten
íikro
buiten
rnidden
midden
spelverdeler

Trainers: Gerard Wesselink, Fred Wellink en Paul Bloem

i\< 1r<! 1

vlera:
MulbnatgCe'roi<.c 1

Nefrt Cr,cg':
Sansflasi :

AD SteggenrlvC:
B*vo 2
Harambe 1

Victoria 1

ïirne Out'75 1

$NS-Havoc 2
Vivanterllivoc 'l

- Hengelo
- Westervoort
- Denekarnp
- Doehnchsrr
- N;iverdal
- ".ilerde Bovo 2
- rcigi

- Éri.t:siè

J!éi )

- DeCer':nerm
- Haaksbergec
- ,firnlerS'rrr1k

Za 27 aki
Za 3 nov
Za 10 nov
Za 1V ncv
Za 24 nav
Za I eiec
Za tr5 dec
Za 12 jan
Za 19 jan
Za 2 febr
Za 16 febr
Za 23 febr
Za 2 nrrt
7a O mrf

Za 1S mrt
7a ?? *rt
Za 6 april
Za ";3 apni
Za 2C a**i

15.30 uur
16.30 uur
16.45 uur
Í6.30 uur
,r7.00 uur
18.30 uur
',l4.00 uur
'16.00 uur
,a6.30 uur
16.30 uur
15.,45 uur
12.30 uur
i6.30 i.rur
15.3* r.rur

16.30 uur
-tS.30 c:ur
4 A 'Ií'i ,,r rr

1A iíJ rrrrr

SansiFlash i
illefit Orion
Bovo 2
Nefit Orion
Vic{oria 1

Nefit Onon
Slri$l-iavoc 2

h8efit Orion
E-*arar*bee 1

Nefit Orion

Nefit Oíon
Slefit Orio*
+Àtc.,ÀrTCtJ {

Competitieprogramma
Seizoen 2AOï2AA2

Za 29 sept 16.30 uur Nefit Orion
Za 6 okt 'Í6.30 uur Wevoc 1

Za 13 olG '16.30 uur Nefit Orion

Derde divisie heren
Regio {lost

- SNS/MTSH 1

- NeÍit Orion
- Muitimate/DeVoKo i
- È{efit Orion
- AD SteggeMfi/C Í
- Nefrt Orion
- Harambee'Í
- Nefit Orion
- llme OLlt'75 X

- NeFÍt Orion

- Bouo 2
- Nefit Orion
- VEctcria Í

* SNSI-lavoc 2
- VivanteArVivoc 1

- hleíri CIrion

MvanteÀ/Íivoc 1 - NefrtOrion
ltlefit Orion - Wevoc 1

Nefit Orion - SanslFlash 1

Multimate/DeVoKo 1 - Neftt Orio*
AE SteggennA/C X - Njef,rt Orion

-trime 
Cu"t '75 'f - Neírt Orisn

Vacante plekken Dende duvnsne @ost
Nefit Oriotl heren 2

Nefit Orion heren 2 heeft ten opzichte van
vorig seizoen een kleine verandering
ondergaan wat betreft de teamsamen-
stelling.
Marco Buiting nam afscheid en staat dit
seizoen onder contract bij BVC uit
Barchem. ln de spelerslijst is er nog een
tweetal vacante plekken. Mogelijk worden
deze dit seizoen nog ingevuld. Onze
'scouts'zijn vooÉdurend op pad...

Aan het begin van het seizoen wordt altíjd de
vraag gesteld: 'ny'{at is jullie doelstellÍng?"
Doelstelling van Nefit Orion heren 2 is orn
aantrekkeiijk volleybal te spelen. gebaseerd op
de nodige inzet, waarbij gezetligheid en
sportiviteit hmg in het vaandel staan. Kortom,
een tearn om :'ekening rnee te houden, in welk
opzíclrt dan ookl

Dit jaan heeft Nefit Orion heren 2 de voor-
bereiding over een andere boeg gegooíd. ïer
voorbereiding op het nieuwe seizoen vuerden
uel te verstaan tuee oefenuedstrijden
gespeeld. Daamaast Ës tijdens de trainingen
goed werk venicht, waarbij, niet onbelangrijk,
iedereen btessurevrij is geblwen. Of dit alles
garant staat voor een succesvolle
seizoensopening moeten \rve nog afinachten.
Het gwoel is in ieder gwal
goed. De eerste tegenstander van dit seizoen
is SNS/I\íTSH uit Hengelo. Deze tegen-
stander is geen onbekende van ons.
ïn voorgaande seizoen(en) zijn goede resul-
taten geboekt. Echter, behaaÈde resultaten in
het verleden bieden geen garantíe voor de
toekomst....
Afijn, Nleftt Orion heren 2 is gebrand op een
goede seizoenstart.
IlTeam
I

isPoEsoF

Nr. $tlaam
'1. Erik Veenstra
2. Stefan van Zuijlen
3. Stefan Brocken
4. Frd Wdlink
5. Jaap Bakker
6. Rernco Hoomweg
8. Gerard Wesselink
9. Emile te Dorsthorst

'tr 1, Paul Bloem

3l
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Bas en Erik vertrokken met een positief gevoel

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 rneer was in de selectie.

Bas Mollevanger

Ltrorlwanger is een volleyballer, die vanuit de jeuEd bij Orion de stap

omhmg heeft gemaakt. Hijwas een Orion*nan in hart en nieren.

Door zijn vertrek bestaat de selectie alleen uit spelers die van buiten

de vereniging komen.

De 2$jarige speler titt niet zo zrlu-aer aan het feít dat hij als enige

Crion+nan plaats moet maken. "Zo werkt dat in de topsport," klonk

Mollevanger nuchten. "Cp dit niveau tellen sentirnenten niet. Als ze

voor jouw plaats een betere kunnen krijgen, nnet je plaats maken."

Mollevanger kreeg de slechte boodschap pas laat te horen. Nadat de

cornpetitie raras afgelopen trainde de selectie onder leiding van trainer

Jac van Gompel nog een tijdje door. Ondertussen trok Nefit Orion

nieurirre spelers aan rnet Joshua Kailda, Roy Harbers en Wod van

Velzen. De versterkingen deden zo'n aanslag op hei budget, dat

er tvree spelers moesten vertrekken.

Overstap naar Vanilla Weert

Een bittere pil dus voor Mollevanger

en l-iermsen. Mdlwanger is zeer

oositief orer het afgelopen seizoen

en wil nid natrappen. "Daarvoor is

het jaar in de eredivi§e veel te rnooi

gaweest. lk heb er van genoten.

Twee jaar geleden heb ik de kans

3eKfegen am op een hoog niveau te
(-^'ei spelen. ïoen is het libere..

s,s39.. rga,roerd. Dat is voor rnij

.e "-4. ^.g preesl. Ais

p6s€í'apei - s < de lengrte om de

top :e ,.aer. --e -€í ?rn Raterink

booo rnt óe <.m laa{ be.rr ik b{ij

om. Danre. :.e rsc-e<g -c rs
ik in ieder gs'a =3-.='3i*i s€
gespeeicj. Da =< r€ra1: -i ==
Het iijkt nid waa- ..^ ( Ë
Mollwanger vqge$: .8&' tc -:i

hoogste niveau speelt. De studie,

die een jaar op een laag pi$e heefr

gestaan, kiigt nu voorrang. De

Iibero gaat zo goed als zeker net
Erik Hermsen naarWeert, dat in de

eerste divisie speelt en plannen

heeft qn de stap ornhoog te maken.

Dan kornt Mollwangervredsom in

de eredivisie. De Doetinchemmer

heeft afgelopen jaar laten zien, dat

hrj dd niveau aankan.

Overbodig

Op en enkele rcdstrijd na was de

vdeuaarde orn de nnidaaruallers

in H achterveld te vervangen. Een

g keer kreeg Richard

Rdernaker de vmrkzur. 'Dat was

h een peÍiode ffi ik niet goed

rfedde" RoÍd de ueeijd tegen

Bas Mollevanger: geen plaats voor
sentimenten

AtvÍVJ werd ik ook nog eens ziek.

Toen gaf Jac aan dat hij Richard de

kans wilde geven. Dat kon ik uiel

@rijpen."

Mollevanger had ook bgrip toen hij

van Van Gornpd het bericttt kreeg,

dat hij overbodig vrras. "lk kreeg

tijdens dat gesprek te horen, dat ik

een goed seizoe* had gedraaid.

Van Gornpelgaf twens aan dat hij

vernnoedde dat bij rnij de rek er een

beetje uit was."

De Doetinchemrner hoopt natuurlijk

het tegendeel te barijzen. "Als

libero kun je tot je veertigste rnee En

de eredivisie." Met die opmerking

eÉoelde tl#ollwanger op Mcton

Artarnonov, die vertig is en het

afgdopem seizoen bij Sudosa uit

Assen speelde.

JJ

ffi
llsrW

.*#ffië§

§u*rr"&/

W
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Erik Hermsen

Hermsen heeft die leeftijd nog niet

bereikt. De Nijnegenaar is 28. Dat

is ved te vroeg om te stoppen.

Daarom zoekt de passerfloper ook

een nieuae uitdaging. Hernnsen

gaat waarschijnlijk met Mollevanger

naar Weert. De on&rhandelingen

topen nog.

Daamaast heefr híj nog een paar

andere opties. 'Het moet in ieder

garal een team zijn rnst arntfties",

gaf Hermsen aan. Weert zit in

dezelfde fase als Nefit Orion tvree

jaar geleden. Met een paar gerichte

versterkingen willen ziide §ap naar

de eredivi§e rnaken. Daar moet ik

md mijn eruaring een steentje aan

bijdragen. Als eerste beginnen rve

met de organisatie in de

verdediging. Dan vdgt de rest."

Zo begon Hermsen ook bij Nefit

Orion. Met Arthur Vennik u€rd hij bij

Zvwlle losgeueekt. Daarmaakte de

donkerharige speler een paar

mooie jaren mee. "lk heb veei

nedstrijden in de basis gestaan

Daaöijzaten ook een paar

Europacupuedstrijcjen. Dai was een

rnooie íjd."

Zware periode

Die kreeg een vervdg bij NeFt

Orion.'Wrj hebben in het

kampioensjaar een verschri kkei ij k

zlil'are periode gehad. Het duurde

een tijdje voordat,a,e ged
draaiden. Daamaas{ lid Cito uernig

steken vallen. Toen de orqnctie

eindelijk een fdt was, vis er bir

iedereen een last van de

schouders. Het tearn hikte er a een

re.ar jaer tegenaan.

Voor de s@ers 5i" 
"1

die tijd daarvoor

gestreden Febben. was

het een enoffne

genoegdoening. Dai

gold zeker vmr traner

Pim Raterink op wre

een behoorlijke druk

rustte.

Ook dit jaar werd er

van FJen'nsen veel

verwacht. Dai luKe in

het @in prima.

"Daama kreeg ik een

vervelende bl*sure.
Ten die hersteld was,

draaide het team goed.

Riclaard Rademaker

iooncje zich een goede vervanger.

lk heb toch de kans gekregen en in

de laatste serie uedstrijden een

goed niveau neergezet."

Niet goed genoeg

Dat bleek miet genoeg om vooí

contractverlenging in aanrnerkireg te

komen. Nefit Orion trok Josha

Kailoia aan voor de pas-ser/loper

plek. Roy Harbers, die van Longa

'59 kwarn, is ook gehaald voor die

positie.

"Daarom heb ik begrip voor rni.in

gedlracnEen vertrek. Kailola is

gehaald voor de basis. Dan is het

beter om eenjongere spler zoals

Roy achter de hand te hebben, dan

mijn persoontje. lk wiltoch spelen."

KoÉe duur

Het lidmaatschap van Hennsen is

dus van korte duur gevleest. De

herinneringen bÍijven lang hangen.

Hermsen had het prima naar zijn

zin bij Nefit Orion. "lk vind het

prachtig dat een aantal mensen, die

zeif in de top hebbesr gepeeld,

zoals Gerard Wesselink, George de

Jong en Erik Veenstra bij de club

het technisch beleid bepalen.

Daamaast vond ik het een Eoede

zaak iiat Nefit Orion Flenk Hansnsa

haalde. Henk, Arthur Vennik en ook

Wout van Velzen zíjn vrienden van

rnij. ik wil in de Ëoekornst vEa hen op

de hoogÍe blijven, hoe het b j |{eflt

Orion gaat."

WIr:":iGopert

Erik Hesnsen: weer naartea* met
an&rlbs

34



Orion Exores Seizoen 2001-2002

Heren I competitieprogramma 2001-2002

Za 13 okt
Vr í9 okt
Za 27 olt
Za 3 nov
Za 10 Hsv
Za 17 nov
Zz 24 nov
Za í dec
Ze Sdec
7a 15 dec
Za 12 jen
Za {9 ian
7a 3§ian
Za 3 feb
I* S feb
Za 1§ feb
Za 23 feb
Vr l mrt

20,00
20.30
20.00
19.3&
Í*.3$
20.§§
19.30
Í9.30
1§.30
20.00
19.30
19.30
1?"00
t9.3$
20.§0
1Ë.00
1S.30
20.30

AlcondCapelle
I'lefit Or.'*on
Lycurgu*
Fietln*msrrfÍl
Nefit Orion
llalland §"f,les*elanda
Nefit Orion
Hefit Oricn
Hefit §rion
FlorisíVrÈvok
Hefit §risn
Helït Qrian
§mnirvsrld/À$VJ
§efit *ri*n
Àpp**li§§*
La&dstsdeÍVolleybaI
EC0*tylel§-Assen
Hefit Orion

- Ncfit Orion
- Florieí\lrevok
- NsÍit Srion
- Nefit Orion
- OmníworldrAMYJ
- Hefit Orion
- AppeaUS§§
- Landetedervolleybal
- EC0styk/S-Asaen
- Nefit Orion
- Lycurgu*
- Piet ZoomersrD
- Nefit Orion
- Holland C.Nsgselande
- Nefit Orion
- Nefit Ori*n
- i.tefit Orion
- Alcoml§apelle

Vrijdag 19 oktober 20,30 uur

Hefit Orian - Floriefrfrsïrok
vanaf 20 00 zal Nefit topschaatser EÍik HUIZebOSCh
ons opwarmen voor een vlarnmende wedstrijd

Entree: jeugdleden Um 16 gratis. jeugd f 5,- eer volwassenen f 10.- lnfo seizoenkaarten aan de kassa
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