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Woord van de voorzitter
Zo staan we aan het begin van het nieuwe seizoen al weer midden

in de spanning die hoort bij prestatief volleybal. Zowel in de

dames als in de herenlijn hebben we kunnen genieten van

prachtige wedstrijden met veel inzet van onze speelsters en

spelers. Hoewel de inzet niet altijd in winst kan worden omgezet is

de spelbeleving er niet minder om.

Jaar van de vrijwilliger

1-1s1 lijxl mcgeljx een herhaling, maar telkens moeten we stilstaan bij al

die vrr',', ll:ers C e het mogelijk maken datwe kunnen spelen. Zo

scher<: oo< :e cen'reente dit jaar nog veel aandacht aan het thema

vrijrv ll !erS,',3r1. \rVe horen hier binnenkort meer over. Wel vond ik het

een gcec :ee ,a' George en Loekie de Jong om een aantal

vrijlvrllgers o3 5 crtober ln onze eigen business-club te trakteren op

een Ch ^ees 3-rer. Dat viel - letterlijk en figuurlijk - goed!

H u lzebosch

Zoals 5e<e-c :eeft hoofdsponsor Nefit ook centjes gestoken in het

Spor: ere SuCCeS van Erik Hulzebosch, succesvol schaatser en

Skee er-:a-aa:. 't./elen vonden het dan ook een goed idee om hem uit te

noc ge^ c:" re eerste thuiswedstrijd van Heren I op te luisteren. Erik

deec ca: a? z \^ manier met humor en enthousiasme. Of het daaraan

lag ',vee: ( . e: maar feit is wel dat onze heren erg goed hebben

gesceeic e^ c: cok tot uitdrukking hebben gebracht in de winstcijfers 3-

0. De sfeer . ce sport-arena Rozengaarde was geweldig en zelfs de

lrfe-verslaggever van radio Optimaal FM kon niet rustig op zijn stoel

blijven zitten. En d t gold ook voor onze burgemeester, de voorzitter van

vv De Graafschap Derk Haank, en vele andere gasten. Kortom

iedereen genoot van een fantastische start van het nieuwe seizoen.

Graag hoop ik dat dit succes nog meer publiek aan ons zal binden. Dat

is goed voor de vereniging, voor de sfeer, de inkomsten en dus het resultaat.

Voorwoord redactie

M et e n ke I e sch oo n h e i dsfl:uÍ7es

zag de Orion Expres (2001-2002)

onder verantwoordelijkheid van de

nieuwe redactie toch op tijd het

levenslicht.

Vandaag ligt de tweede editie in

de bus met ondermeer een stukje

historie over 45 jaar volleybal in

Doetinchem, een grote bijdrage

van de secreÍarls en een

ged achte nw isse/rng tu sse n D i c k

Visser, sporljournalist van de

Gelderlander, en voorzitter Koos

Kuiper over de mannentop binnen

Nefit Orion en sporlaccommodatie

Rozengaarde.

Genoeg te lezen, maar de redactie

hoopt op een grotere bijdrage van

alle volleyballeden. Dan kan iedere

uitgave levendig, actueelen heel

gevarieerd zijn.

Dus, leden, laat van je horen!

Tot schrijfs!

Redactie

Tot slot

Het bestuur nodigt belangstellenden uit om hun interesse kenbaar te maken

voor een bestuursfunctie. Het bestuur heeft dringend behoefte aan nieuwe

bestuursleden. Ook als u op een andere wijze de vereniging wrlt steunen

verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper
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Jaarverslag volleybalvereniging Nefit Orion over
h et veren ig i n gsj aar 2000/2001

Het afgelopen verenigingsjaar was een seizoen om niet snel te vergeten. Heren 1 is na

een lange tijd teruggekeerd naar de eredivisie, moest deze overgang waar maken,

maar ook de vereniging werd gedwongen om de nodige aanpassingen te maken. Zo

moest men rekening houden met een verdere professionalisering van de begeleiding,

een betere opvang voor de broodnodige sponsoren en men had rekening te houden

met een grotere toeloop van supporters. Kortom alles werd op zijn kop gezet.

Herentop commissie

De herentop commissie onder leiding van George

de Jong heeft zich niet laten kennen, in korte tijd na

overleg met de gemeente werd begonnen met de

bouw van een echt sponsor home, dankzij de

inbreng van vele vrijwilligers en sponsoren en

subsidie van de gemeente kwam deze ruimte

precies op tijd klaar. Deze ruimte omgedoopt in

"vrienden van Nefit Orion" werd officieel geopend

door de wethouder van sportzaken. ln de zaal zelÍ

werd gezorgd voor een speciale t.v. vloer tijdens de

wedstrijden van de heren. Met als resultaat dat de

NOS tot tweemaaltoe onze wedstrijden kwam

verslaan.

Mede dankzij deze verrichtingen en natuurlijk de

inzet van velen tijdens de thuiswedstrijden verliep

alles op rolletjes. De heren maakten hun beloftes

waar en eindigden op een verdiende 6e plaats op de

ranglijst.

Heren 2. een team van ervaren spelers, zorgde ook

dit seizoen voor de nodigde spektakel. Dit team

eindigde op een mooie plaats op de ranglijst.

Dameslijn

In de dameslijn moest aan het begin van het seizoen

danig rvorden gewerkt aan de drie hoogste teams, er

was een groot verloop in de teams.

De trainericoach van dames 1 Theo Boekhorst had

besloten na velen jaren te stoppen bij de vereniging,

er moest dus een nieuwe man (vrouw) worden

aangesteld. Marinus Woutersen werd aangetrokken

en samen met Karel Mollevanger en een bijna

nieuwe selectie gingen zijaan de slag. Ook bij

dames 2waren er veranderingen, Paul Langenakker

vertrok en werd opgevolgd door de inmiddels

bekende Giel Jansen.

Bij dames 3 vertrokken enkele oude bekenden en

kwamen er weer oude bekenden voor terug, onder

leiding van good old Hans Oolbekking gingen ook

deze dames, nu met de toezegging dat de

thuiswedstrijden echt doordeweeks zouden worden

gespeeld, aan de slag.

Terugkijkend zien we dat de twee hoogste

damesteams hun verwachtingen hebben

waargemaakt. Zij eindigden op een mooie plaats op

de ranglijst.

Dames 3 heeft mede door het ontbreken van enkele

routiniers het niet gered en degradeerde naar de

promotieklasse.

De rest van de dames teams eindigde in de

middenmoot van hun competitie met uitzondering

van dames 6 die presteerde het om via promotie

wedstrijden te promoveren naar de 2" klas, hulde

dames.

Herenlijn

ln de herenlijn waren er ook aan het begin van het

seizoen de nodige mutaties. Juist in deze groep

vanaf heren 3 is de vergrijzing toegeslagen (iets wat

door de komst van een compleet jeugdteam hopelijk

een halt wordt toegeroepen). Helaas hield dit team

het aan het einde van het seizoen voor gezien.
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Jammer, verjonging is zeker bij de regio herenteams

noodzakelijk.

Heren 6 kon het ook dit seizoen niet waarmaken en

degradeerde naar de 4" klasse.

Heren 7, net gepromoveerd, eindigde in de laatste

regionen en degradeerde, ook de mooie outfit van

café Jansen kon hier geen verandering in brengen.

Al met al een drukte van belang in het

com petitiegebeuren.

Het bestuur

Onderleiding van voorzitter Koos Kuiper is het

bestuur diverse malen bijeen geweest om de grote

en kleine problemen op te lossen. Tijdens de

aanloop van het seizoen werd duidelijk dat er

mutaties aan zaten te komen.

De penningmeester moest om persoonlijke redenen

afhaken, dit was een knappe tegenvaller.

Zijn taak werd overgenomen door W. Boonekamp,

bijgestaan door Accountants Belastingadviseur

Tappen Lindenschot die besloten had om de

vereniging bij te staan d.m.v. sponsoring. De

voorzitter van de jeugdcommissie Henk Bazen werd

afgelost door Bert Snippe.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende

mensen:

Koos Kuiper: voorzitter

Wim Boonekamp: secretaris

George de Jong: voorzitter herenlijn

Lou Fokkinga: voorzitter dameslijn

l,larijke Menzo: voorzitter recreanten

Bert Snippe: voorzitter jeugdcommissie

Orion Expres

Jack Verhagen. eindredacteur van de Orion Expres,

besloot onder druk van zijn werk zijn functie als

eindredacteur aan het einde van het seizoen op te

geven. Dit stelde het bestuur even voor een

probleem. mede doordat Petra Wellink halverwege

het seizoen had besloten om ook te stoppen.

Gelukkig kon er een beroep op René Wiggers en

Jan Bosma worden gedaan. Met vakkundige hulp

van Loekie de Jong kan de vereniging een

vernieuwde Orion Expres tegemoet zien.

Ledental

Het ledental bleef in het seizoen 1999/2000 vrijwel

gelijk, aan het eind van het seizoen groeide het

aantal jeugdleden, vooral minileden.

Gezien de landelijke tendens een groot succes voor

de actieve jeugdcommissie.

De jeugdcommissie, zie verslag elders.

De recreantencommissie

In de recreantengroep gaat alles volgens wens, de

groep blijft wat ledental betreft constant.

ln de diverse competities draaien we redelijk mee.

Het probleem trainers blijft bestaan en ondanks de

vele oproepen zijn er nog geen verbeteringen op

komst.

Het bed rijfsvol Ieyba Itoernooi.

Ook dit jaar werd er door de bedrijven op

verschillende niveaus gespeeld, toernooien die

dankzij een goede toernooicommissie ieder keer

een succes zijn.

Veel dank gaat uit naar deze commissie die het

bedrijfsleven naar Nefit Orion toehaalt.

En daarbij ook financieel gezien bijdraagt tot een

verrijking van de kas.

Onze dank gaat uit naar Hans Albers en Martin v.d.

Wolde.

Beachvolleybal

Dit onderdeel van onze vereniging werd door

omstandigheden (o.a. regen) een minder succes.

De organisaÍie zal zeker het komende jaar

aanzienlijk verbeterd moeten worden.

Het bestuur zal zich er over moeten beraden om dit

festijn op een ordentelijke manier weer in het zadel

te krijgen.

(vervolg op pag 11)
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Nefit trots op Nefit Orion

Jan Pieter van Haaps
Commercieel directeur Nefit

Treffende paralellen

Tussen de ambities van de Doetinchemse volley-

ballers en de Deventer ketelbouwers zijn treffende

paralellen te zien. Nefit Buderus BV, kortweg Nefit,

heeft ook zelÍ de afgelopen 15 jaar een enorme

ontwikkeling doorgemaakt door de productie van de

eerste commercieel succesvolle cv-ketel met Hoog

Rendement. Van de drie Nederlandse eigenhuis

bezitters die een HR-ketel hebben aangeschaft

sinds de introductie, kozen er maar lrefst twee voor

Nefit. En inmiddels exporteert Nefit de HR-ketels

ook naar bijna alle landen van Europa. Hoe komt het

dat een Nederlands bedrijf marktleider is in Europa?

Jan Pieter van Haaps: "Dat is op zich wel te

verklaren. We hebben in Nederland een eigen

gasvoorraad en we wonen dicht op elkaar, daardoor

hadden veel huizen snel een gasaansluiting. Er was

hier dus al vroeg een markt die investeringen in

geavanceerde technologie rechtvaardigt. En als je

het dan goed doet, krijg je een technologische

voorsprong."

Ook komend jaar prijkt de naam van hoofdsponsor

Nefit op de Doetinchemse shirts en daar is de CV-

ketelfabrikant uit Deventer bijzonder trots op.

Commercieel directeur Jan Pieter van Haaps: "De

afgelopen drie jaar heeft de samenwerking tussen

Orion en Nefit het volleybalteam teruggebracht op het

hoogste niveau. En meer dan dat. ln het eerste

seizoen bleek Nefit Orion de verrassing van de

eredivisie en speelde een aantal wedstrijden de

sterren van de hemel. Wij hebben veel respect voor

de ambitie om door te stoten naar de bovenste

plaatsen in de competitie."

Fanatieke volleybal !ers

Door die voorsprong liet het Duitse venrvarmings-

concern Buderus haar oog vallen op Nefit. Sinds

1996 is er sprake van 100% eigendom, maar de

samenwerking dateert al van begin jaren negentig.

Toen was duidelijk dat de handelsgrenzen zouden

verdwijnen en dat er een Europese markt voor cv-

ketels zou ontstaan. En dat als gevolg daarvan

alleen grote bedrijven de mogelijkheid hebben om te

overleven. De samenwerking met - en later het

opgaan in - Buderus is voor Nefit zeer lucratief

gebleken. Van Haaps: "Als onderdeel van een groot

internationaal concern kunnen we meer kennis en

kunde dan ooit inzetten voor research,

productontwikkeling, kwaliteitsbewaking en

optimalisatie van de productie." ln een beperkt

aantaljaren tijd heeft de omzet zich een aantal

malen verdubbeld tot 550 miljoen gulden in 2000.

lnmiddels werken er in de vestiging in het Drentse

Buinen en in de hoofdvestiging in Deventer zo'n 550

medewerkers, waaronder een aantal fanatieke

volleyballers.
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Nefit trots op Nefit Orion
Topniveau

"Nefit Orion heeft de ambitieuze plannen om terug te

komen op het hoogste niveau weten te realiseren.

Daar is heel hard aan gewerkt door het bestuur én

de vele, vele vrijwilligers achter de schermen. Niet

alleen de resultaten zijn geweldig, ook de feestelijke

sfeer tijdens de thuiswedstrijden met steeds meer

publiek is een compliment waard. Daar is heel wat

werk voor verzet, en dan heb ik het nog niet eens

over de bouw van de prachtige business-clubruimte.

Ook dit seizoen moeten de handen weer flink uit de

mouwen. B'rj Nefit weten we hoeveel inzet en

energie het kost om voortdurend op topniveau te

blijven en hoeveel voldoening het geeft als dat lukt.

Dat gunnen we Nefit Orion van harte. We wensen

het team bijzonder veel succes toe, niet alleen uit

zakelijk belang maar vooral ook uit sportieve

ovenvegingen.

Daarmee is de eerst randvoonrvaarde voor een

succesvol sponsorschap ingevuld. Maar er zijn

natuurlijk ook meer zakelijke redenen.

Nederlands trots

Jan Pieter van Haaps: "Volleybal is leuk om naar te

kijken en zeker in de Achterhoek weergaloos

populair. Het is zakelijk aantrekkelijk om je naam

aan een dergelijke sport te verbinden. Volleybal is

dynamisch, vraagt vaardigheid, felheid, tactisch

inzicht en teamgeest. Volleybal is ook sportief, geen

agressie, geen geweld. Daarmee willen wij ons

graag afficheren. Bovendien: als we naar de

volleybalsport kijken, dan proef je Nederlands trots.

Naast het voetbal en het schaatsen presteren we

internationaal ook met volleybal op een

spraakmakende wijze. En daarin herken ik dan weer

ons gevoel van trots nu we zien hoe de Nederlandse

HR- technologie doorbreekt in Europa."

(vervolg van pag 7)

St. Nicolaas

Dit onderdeel van onze vereniging is het minst

zichtbaar. De mensen die hierin actief zijn, zijn

meestal verkleed of onherkenbaar gemaakt. Ze

doen dit via lange baarden of ze nemen een andere

huidskleur aan.

Ondanks deze camouflage is dit onderdeel niet

meer weg te denken uit de samenleving van Nefit

Orion. Bij de fam. Hofland rinkelt het eerste

Jaarverslag
telefoontje meestal al medio oktober om een

afspraak te maken voor 5 december, en slaat de

pepernotenkoorts toe.

Ruud en Antoinette wederom hartelijk dank voor dit

bijzondere jeugdwerk.

P.R en publiciteit

Het afgelopen jaar heeft Nefit Orion regelmatig de

pers gehaald, zeker wat betreft onze heren 1. De

T.V. deed dit jaar tweemaal verslag vanuit

Rozengaarde en het heren 1 team was tweemaal bij

uitwedstrijden in beeld. Dit is voor onze sponsoren

een goede zaak. De door de p.r. georganiseerde

persconferenties werden door de media behoorlijk

bezocht. Niet alle kranten deden behoorlijk verslag

van het volleybalgebeuren maar dat is iets wat je als

vereniging moeilijk zelf kunt regelen. De p.r.

commissie doet er van alles aan om zo

professioneel mogelijk uit de hoek te komen, wat

zeker is gelukt. En nu maar hopen dat de media dit

overneemt.
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Volleybalbierteam g' keer op hoogÍesÍage

Heren 5 van Nefit Orion, in de sporthal en binnen de vereniging beter bekend als volleybiefteam, sloot
het afgelopen seizoen voor de negende keer af met een hoogtestage.

Een unrek. ludlek gebeuren. Vandaar dat de redactie

poolshoogte nam en het volgende uit de mond van

Paul Löwenthal optekende:

"Heren 5 is een team dat het seizoen afsluit met een

hoogtestage. Deze stage wordt meteen gezien als

voorbereiding op

het nieuwe seizoen.

Afgelopen seizoen

gebeurde dit voor

de 9" keer en

volgend jaar staat

de 10" editie op het

programma.

Dit jaar was een

zonnig weekend in

Vorden de plek voor de

activiteiten waarbij

vooral "teambilding"

door groepsgesprekken en uithoudingsvermogen de

hoofdschotel vormden."

Positieve wending

Door deze "serieuze" stage probeert heren 5 de

degradatie van de derde naar de vierde klas een

positieve wending te geven. "Degradatie is niet zo

verwonderlijk," merkt Paul

Löwenthal op. "De enige die

ook nu weer voor het

kampioenschap gaat is

Jacques Verhagen. Hoe wil

je dat? Heren 5 speelt met
Jaques Verhagen.
kampioenschàp? twee vaste spelverdelers

(Frits en Hennie) op mid en

voorts hanteert het team geen enkel systeem.

Bovendien wordt van de trainingsarbeid die normaal

anderhalf uur rn beslag dient te nemen altijd een

kwartier verknoeit door een te late opkomst of het

vroeger ophouden door een tekort aan 'zuurstof'."

Toch heeft heren 5 dit jaar een hoofddoel: Hoger

eindigen dan heren 4 dat in dezelfde klasse uitkomt.

Paul: "Het goede

begin is er. Heren 4

werd met 4-0

afgetroefd."

Heren 5 is en was

binnen Nefit Orion

altijd het laagste

team. Paul

Löwenthal herinnert

zich nog dat hij uitkwam

voor heren 13. "Kun je

zien hoe goed het met het

herenvolleybal in de

Regio Oost gaat." Toch vinden Paul Lówenthal en de

ander mannen het prettig om in competitiever-band uit

te komen. "Verlies of winst deert ons niet!. Wij spelen

op donderdagavond in sporthal Rozengaarde onze

thuiswedstrijd en het wordt soms wel half elf.

Toch gaan wij steevast na elke thuiswedstrijd en

Hoofd- en kledingsponsor: Café Jansen (Archieffoto)

training naar onze hoofd- en kledingsponsor Café

Jansen aan de Waterstraat in Doetinchem."
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Volleybierteam
En dat het prettig spelen is in heren 5 blijkt wel uit de Christian Weber, no B, komt van de recreanten, maar
'nieuwe' speler, die dit seizoen voor een 'contract' bij wilde weer competitie spelen en koos ondanks zijn
heren 5 koos' jeugdige leeftijd voor heren 5. Paul ironisch: "wie wil

er niet voor heren 5 spelen!"

W@*Mffi-s -
r

. : Vierde kíasse K heren
Regio oosÍ

Nr. Naam Leeftijd
1. Paul Löwenthal 47
2. Frits van Florestein 52
3. William Siebelink 42
4. Hennie Huberts 46
5. Gerben Hoekstra 26
6. Marijn Wind 44
7. Jaques Verhagen 37
8. Christian Weber 23
9. Rob van Dijk 42

Nefit Orion 4 - Doetinchem
Smash '68 3 -'s-Heerenbergh
SideOut2 -Zutphen
RWTornax2 -Ruurlo
Willems/Gemini4 - Borculo
Blok'71 2 - Gendringen
AccesslBVC 3 - Barchem
NefitOrion 5 -Doetinchem
Givo'92 1 - Giesbeek
Willems/Gemini5 - Borculo

Hd resultaat uan de h@estage in Uorden op bto yastgelegd

Frits van Florestein

Ha,a,rwíhtaL
Paul Löwenthal

BW vnef 'h^e.rew 5?
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Marijn Wind

Sotri>e-r geAterynà
Rob van Dijk
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Verslag ledenvergadering Nefit orion 21 juni 2001

Om klokslag 20.00 uur opent waarnemend voorzitter George de Jong de vergadering en heet de aan-

wezige leden van harte welkom.

Hij moet constateren dat de opkomst slecht is en hij verontschuldigt voorzitter Koos Kuiper die door
drukke raadswerkzaamheden verstek moet laten gaan.

Bericht van verhindering is binnengekomen van Ruud en Antoinette Hofland en Hans Albers.
De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd.

Bas Bloem vermeldt dat hij de coördinator is geworden van SOURCy.

Bij de ingekomen stukken wordt een brief van Frans Rotshuizen behandeld. Besloten wordt om zijn
klachten deels gegrond af te laten handelen door de recreantencommissie.

Sponsorzaken

George de Jong geeft uitleg over de werkzaam-

heden van de sponsorcommissie, hij zou graag zien

dat er iemand gezocht gaat worden die halve dagen

bereid is om toekomstige sponsoren en ook

bestaande te bezoeken. Er wordt uitgekeken naar

iemand die hiertoe bereid is.

René Wiggers vraagt hoe het zit met de

hoofdsponsor, George geeft aan dat men nog

steeds in gesprek is met Nefit.

Begroting vereniging

Lou Fokkinga geeft een toelichting op de begroting

van de vereniging, er is weinig ruimte. Het bedrag

van fl.10.000,- is maar voor de helft gedekt, men is

druk bezig om dit aan te vullen.

Begroting heren top
George de Jong geeft uitleg over deze begroting,

De post subsidie Gemeente Doetinchem is nog

onzeker.

Henk Bazen vraagt zich aÍ waar het frnancieel

verslag van het afgelopen jaar blijft. Door

omstandigheden is dit nog niet afgerond. Volgens

Henk kan je de begroting niet goedkeuren, er wordt

besloten om de begroting voorT\ok goed te keuren

en zo snel mogelijk in het nieuwe seizoen een

vergadering uit te schrijven om deze zaken opnieuw

aan de orde te stellen.

Contributieverhoging

Lou Fokkinga geeft uitleg, door de samenwerking

met Huevo'85 is men genoodzaakt om de

contributie aan te passen, onze vereniging heeft de

afgelopen 6 jaren niets aan de contributie gedaan en

nu blijkt dat wij zijn achtergebleven bij de

omringende verenigingen

Besloten word om de contributie niet in een keer

gelijk te stellen met die van Huevo'85, maar in

termijnen. Henk Bazen is als enige tegen dit

voorstel.

De contributie gaat er als volgt uitzien:

Senioren geboren voor'1 -1 0-1 983

was f .275,- wordt f.330,-

A/B junioren geboren op of na 1-10-1983

was f.210,- wordt 'f .265,-

C/D/E/F jun. geboren op of na 1-10-1987

was f.155,- wordt f.190,-

Recreanten

was f.170,- wordt f.215,-

De voorzitter zal in de volgende Orion Expres uitleg

geven aan de leden.

De communicatie in de vereniging kan en moet

beter, het bestuur moet meer openheid van zaken

geven. Het Orion gevoel moet weer terugkeren.

Woorden van deze strekking worden geuit door

Marinus Wouterse en de vergadering ts het volmon-

dig met hem eens.



Versl ag ledenverg aderi ng

Herenlijn

Het afgelopen jaar is een positief jaar geweest aldus

George de Jong. Er zijn dingen die nog verbeterd

kunnen worden, zoals een contactpersoon voor de

herenlijn.

Ook voor de toekomst moet men rekening houden

met vergrijzing, samen met de jeugdcommissre

moeten we gaan werken aan een goede

doorstroming en opvang van jeugdspelers.

Dameslijn

Lou Fokkinga geeft aan dat de dameslijn er goed uit

ziet het komende seizoen, dames 1 gaat zeker bij de

eerste 3 eindigen.

Karel Mollevanger heeft Orion verlaten en is nu

actief bij Longa '59.

Dames 2 onder leiding van Giel Janssen zieter
veelbelovend uit.

Dames 5 bestaande uit jeugdspelers, ziet er prima

uit.

De link met de jeugd is goed en moet ook zo blijven.
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Dames 5: Ziet er prima uit

Jeugdcommissie

Janny Hugen geeft aan dat er voor het komende

seizoen weer voldoende bezetting is in de teams.

De bedoeling is dat we gaan starten met:

1 A-team meisjes, 1 Ateam jongens.

3 B-teams meisjes, 2 B-teams jongens.

4 C-teams meisjes, 1 Cteam jongens.

1 D-team gemengd.

Recreanten

Bij de recreanten is er wat terugloop, mede door de

vergrijzing. Er moet wederom een campagne

gevoerd gaan worden om de teams op voldoende

sterkte te krijgen.

Het ontbreekt aan goede trainers, er wordt alles aan

gedaan om deze zaken weer in orde te krijgen.

Rondvraag

Martin Woutersen geeft het belang aan om mensen

te stimuleren trainercursussen te gaan volgen, er

moet ook een oproep komen in de Orion Expres.

Verder niets meer aan de orde en waarnemend

voorzitter sluit onder dankzegging aan de leden de

vergadering.
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Sporthal Rozengaarde exit?
Heeft sporÍhal Rozengaarde zijn langste tijd als thuishaven voor volleybalvereniging Nefit Orion gehad? Als het

aan voorzitter Koos Kuiper van Nefit Orion ligt, is die fase inmiddels bereikt.

Onlangs filosofeerden de Nefit Orion-voorzitter en sporÍverslaggever Dick Vlsser van het dagblad de

Gelderlander over deze zaak. Het volgende werd op 25 oktober 2001 door Dick Visser opgetekend.

Ultieme poging tot komst sporthal
Orion-voorzitter en CDA-fractieleider Koos Kuiper wil samen met

't Brewinc n ieuwe zaalsportaccommodatie.
Nefit Orion-voorzitter en CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Koos Kuiper, wil het voortouw nemen bij

een ultieme poging tot de komst van een spoÉhal voor het bedrijven van topsport.

Dat kan volgens de volleybalpreses onder het motto:

'topsportbeleid vereist actie nu'. Dit in samenwerking

met de scholengemeenschap 't Brewinc die op een

nog nader te bepalen plaats een nieuwe school wil

neerzetten, met

bijbehorende

sportaccom-

modatie voor de

leerlingen. ln de

bouwplannen rept

de gemeente

Doetinchem van

de bouw van

gymzalen voor de

technische school,

die volgens Kuiper

mogelijk een plek

krijgt op de grond

van de voormalige

Vredesteinfabriek.

Met toeters en bellen bedoelt Kuiper een hal die

geschikt is voor internationale wedstrijden, met

tribunes en ontvangstruimte voor sponsors.

Een ander voordeel kan volgens hem een mogelijke

tussen de

koksopleiding van

't Brewinc en de

toekomstige

horeca bij de

sporthal zijn.

"Nu al kunnen

buitenstaanders

eten op't Brewinc,

maar dat zou in de

toekomst in het

nieuwe restaurant

bij de sporthal

kunnen gebeuren."

Voor Kuiper is de

bouw van een sporthal bij 't Brewinc een 'laatste kans

voor de topsport in Doetinchem om binnen afzienbare

tijd onder dak te zijn'.

Steeds vaker ervaren de eredivisieverenigingen Nefit

Orion (volleybal) en Wient</De Gazellen (handbal)dat

de rek er op accommodatiegebied in Doetinchem uit

,1
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Volleybal in spofthal Rozengaarde, hier een wedstrijd van Nefit Orion
tegen FlorieNrevok.
De hal is zo langzamerhand niet meer geschikt voor topsport.

"ln plaats van gymzalen kan dat ook een multi-

functionele sporthal worden, met alle toeters en bellen

erop en eraan. ln die situatie hebben zowel de school

als de topsportteams uit Doetinchem er voordeel bij.

De leerlingen kunnen overdag hun gymnastiek-

onden'uijs volgen, de topsportteams kunnen er's

avonds trainen en in het weekeinde wedstrijden

spelen."

is. (vervolg op pag 37)
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Contributie seizoen 200 1 -2002
1. Tijdstip betaling
oktober: hele jaar of 1e periode
februari: 2e periode

2. Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid wordt
aan de hand van zijnlhaar geboortedatum vastgesteld en blijft
gedurende het hele seizoen ongewijzigd.

3, Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2001 -2002 bedraagt:
Senioren geboren voor 1-10-1983 f 330,-
tuB jeugd geboren op of na 1-10-19 f 265,-
ClDlElF jeugd geboren op of na 1-'10-1987 f í 90,-
Recreanten f 215,-
Categorieën zLjn gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond.
Clubcontributre ,,.,'ord: \,/oor een heeljaar of periode betaald.

4. Bondscontributie
De bondsconrr bu: e ,,,oor het seizoen 2001 -2002 bedraagt:
Senioren gebore. ',,ocr i -10-1983 f 75,-
NB/C jeugd geborer oc cf na '1-10-1983 f 45,-
D/ilF jeugd gebcre., c: cf na 1-10-1989 f 25,-
Recreanten
Verenigingsleden
Bondscontributie '"''ord: '/oor een heeljaar of periode betaald en wordt tegelijk met de clubcontributie voor het
hele of halve jaar,,'ene<end.

5. Betaling
Fortisbank nr 93.60.37 318 ten name van Nefit -Orion.
Degenen die de veren grng niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro voor de
contributiebetaling. Per acceptgiro wordtf 1,- in rekening gebracht. Bij een aanmaning wordt per keerf 5,- in
rekening gebracht.

6. Uitzonderingen
Bij blessures of zlvangerschap kan met toestemming van het bestuur contributie worden verrekend wanneer
men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Daarvoor kunt U vooraf een schriftelijk verzoek indienen bij
het bestuur. Bondscontrrbutie kan niet worden verrekend.

7. Beëindiginglidmaatschap
Beëindiging kan op reder moment. Dit kan alleen schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Verrekening van clubcontributie vindt plaats per kwartaal. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

8. Nieuw lidmaatschap
lnschrijving kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost:
Senioren
Recreanten
A / F jeugd
Mini's
De verrekening van het inschrijfgeld vindt plaats met de eerste betaling van de contributie per acceptgiro of
automatische betaling.

9. Ledenadministratie
lnlichtingen worden gaarne verstrekt door: Ruud Hofland
Einthovenlaan 17

7002 HE Doetinchem tel 031 4- 333209

Haldienst seizoen 2001 -2002

Datum
Do 27 sept
Za29 sept
Do 4 okt
Za 6 okt
Do 11 okt
Za 13 okt
Za20 okt
Do 25 okt
Za27 okt
Do 'l nov
Za 3 nov
Do 8 nov
Za 10 nov
Do 15nov
Za 17 nov
Do 22 nov
Za24 nov
Do 29 nov
Do 6 dec
Za 8 dec
Do 13 dec
Za 15 dec

Tijd
20.00 uur

9.00 uur
20.00 uur

9.00 uur
20.00 uur

9.00 uur
9.00 uur

20.00 uur
9.00 uur

20.00 uur
9.00 uur

20.00 uur
9.00 uur

20.00 uur
9.00 uur

20.00 uur
9.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

9.00 uur
20.00 uur

9.00 uur

Team
- Heren 5
- Jongens A
- Dames 3
- Meisjes B1
- Heren4
- Meisjes A1
- Dames 5
- Heren 3
- Jongens B1
- Dames 6
- Meisjes A1
- Dames 7
- Jongens A1
- Dames 4
- Dames 6
- Heren 5
- Jongens B1
- Heren 3
- Heren 4
- Dames 6
- Dames 7
- Dames B

f 30,-
f 30,-

20.-
15,-
15,-
15.-
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Volleybal in Doetinchem

45 jaar jong.r,.rr
ln de huidige drukke maatschappij met ondermeer in het verenigingsleven nogal wat schommelingen

als gevolg van een tekort aan kader kan het gebeuren dat bepaalde "historische" momenten over het

hoofd worden gezien of niet belangrijk genoeg gevonden worden om te memoreren. De huidige redactie

van de Orion Expres wil in de tweede uitgave toch terugkijken op 45 jaar volleybal in Doetinchem dat op

í8 februari 1956 zijn oorsprong vond. Dit historische overzicht is voor het grootste deelvan de hand

van Bas Bloem. die in de Orion Expres no. 5 van februari 1991 het 3S-jarig jubileum onder de aandacht

bracht.

Theo Konings : Voorzttle,

1 956...........De toen zeer

moderne volleybalsport

belandde ook in

Doetinchem. Via de

Bronbeekgangers, de

leerlingen van diverse

middelbare scholen,

enkele bedrijven en de

veteranen van

gymnastiekvereniging

D.G.V. raakte de

Achterhoekse stad in de ban van deze sport. Op 1B

februariwerd een ecnte club opgericht. D.V.C.

Doetinchemse Volleybal Club. De heer Theo Konings

neemt het voortour,v

en is de eerste vrjf

jaren voorzitter.

Een gulden per

maand!

Voor één gulden per

maand was men lid

en voor hetzelfde

bedrag huurde men

zaal Oosseld voor

een trainingsavond.

Ook toen moest het bestuur zich over financiële

problemen buigen, want een behoorlijke

huurverhoging (naar 25,- per avond!l) vroeg om een

oplossing. lnventief en voordelig bleek de keuze om in

het weiland bij boer Steentjes aan de Zuivelweg te

gaan trainen. Dat er eerst het nodige moest worden

weggeschept was geen probleem.

Successen kwamen reeds het eerste seizoen. Zowel

het eerste dames- als herenteam kon de

kampioensvlag hijsen. Al in 196í maakte Doetinchem

kennis met Europa-cup volleybal, niet D.V.C. zelf

maar het Amsterdamse REVA trad in de Houtkamphal

aan tegen Rapid Boekarest. Maar liefst 2300

toeschouwers woonden het duel bij.

Populariteit

D.V.C. mocht zich de

eerste georganiseerde

volleybalclub in

Doetinchem noemen.

Er volgden vlot

andere.

Vooral op de scholen

steeg de populariteit

van het volleybal snel.

Het herenteam van DVC dat in 1956 kampioen werd
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ln 1961 volgde op de Van DijkschoolV.D.S. en in

1964 riep de St. Willibrord MULO Phoenix in het

leven.

Respectievelijke initiatiefnemers waren Jaap

Zuiderduijn en Jan Bloem. ln 1968 fuseerden beide

verenigingen en n 1969 versterkte D.V.C. het tweetal:

Orion was geboren,

Bestuurlijk
ï*dq' - l*.

# . -&* à. -"§-,.",.#€e-*+- F '
§i
,ï

Roel (Rate.'u :' i:e Boorj). Ambitieuze eenheid

Vanaf dat rnorer': l.:occte de Doetinchemse club

zich als een an'b .- e-z? eenheid. Bestuurlijk

stimuleerden Roei Ra:ennk en later Roel Booy velen,

technisch bezat Or c^ capabele mensen en men vond

daarom vlot de ',!eq naar de nationale top. Een

enorme sterke jeugd-afdeling meldde zich. Onder

leiding van enkele gymleraren (o.a. Bouke Hellinga en

Henk Ketelaar) maakte rnen een begin aan deelname

aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Vele

malen veroverde Or on een Nederlandse titel bij de

jeugd en elk jaar opnieuw stonden er Orionteams bij

Dames 1 : Landskampioen !

de eindronden.

De seniorenteams schoten omhoog.

Het eerste damesteam promoveerde in 1974 naar de

eredivisie en het herenteam volgde drie jaar later. De

dames namen in í9BB afscheid van het hoogste

niveau, de heren in 1992 na 15 jaar.

Orion zette in de loop der tijd prestatie neer en bleek

een club om rekening mee te houden.

ln 1978 greep heren 1 de nationale beker en in 1984

eiste dames 1 de landstitel op. Onder leiding van

René Striekwold pakte de ploeg in hetzelfde jaar ook

de nationale beker.

Zowel de dames als de heren verwenden het publiek

met onvergetelijke toppers. De zege (3-2) van dames

I op het haast onverslaanbare VC Houten was er zo

één, met maar liefst 15-0 in de slotset schreef Orion

historie. Ook de eerste Europa-cup wedstrijd, thuis

tegen het Hongaarse Tungsram zit bij veel Orionezen

in het geheugen gegrift. De historische woensdag-

avond in Kampen, waar na een beslissingsduel tegen

D.V.C. (Dokkum) de landstitel behaald werd, was het

sportieve hoogtepunt.

Ook de herenploeg trakteerde zijn aanhang. De

al lereerste th uiswedstrijd heri n neren alle aanwezi gen

zich zeker: het net brak!! De bekeruuinst in Zwolle,

maar liefst 600 Doetinchemmers vierden daar feest.

Rozengaarde puilde herhaaldelijk uit, zoals bij de

spectaculaire Europa-cup ontmoeting tegen Panini

Modena of de laatste beslissende competitiewedstrijd

Fantastische happenings!! Veel hoge

eindklasseringen en veel Europa-cup wedstrijden!

.:4 Ë
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Dat Orion in deze tijd over topspelers en speelsters

beschikte, blijkt uit de lijst van Oranjeklanten. Enkele

namen: Loekie en Margot Raterink, Bianca

Hooymans, Marjan Hagen, Jacqueline Schimmel,

Gerard Wesselink, George de Jong, Pim Raterink,

Fred Wellink, Bas Koek.

Recreanten

Niet alleen aan de top werkte Orion hard. De

recreantenafdeling groeide. Daarnaast vormde de

districtsafdeling een van de gezichten van de club.

Zowel kwantitatief als kwalitatief was Orion aanwezig

in Oost- Gelderland!l De reeds vermelde

jeugdafdeling zorgde naast veel sportplezier voor de

continuering op de diverse niveaus. Een enthousiast

jeugdbestuur kende Orion gelukkig al jaren.

Een zo grote en ambitieuze vereniging leiden mocht

gerust een prestatie genoemd worden. Hoewel ook bij

Orion bestuurlijke beslommeringen af en toe voor

onrust zorgden. Er bleef behoefte aan vrijwilligers, die

iets meer dan vrijblijvend, een taak op zich wilden

nemen.

Financieel kende Orion rn het verleden zijn

sympathisanten in Quick. Ubbink, Mepal en Normis.

Mede door de steun vanuit het bedrijfsleven (ook co-

sponsors) kon Orion haar wensen realiseren. Een jaar

zonder hoofdsponsor ('88- 'Bg) overbrugden bestuur,

spelers en co-sponsoren door eendrachtige

samenwerking.

Met de komst van Nefit als hoofdsponsor ('98-'99)

beleefde het huidige Nefit Orion weer enkele

hoogtepunten:

18 april 1998 werd dames 1 kampioen van de tweede

divisie. Een tweede plaats voor meisjes A bij de Open

Club kampioenschappen na Olympus ('97-'98) en VC

Nesselande ('98-'99) verdient de aandacht.

werd de herentop nieuw leven

ingeblazen. Het tweede seizoen

onder Nefit werd het

kampioenschap van de eerste

divisie binnengehaald en volgde

na achtjaar terugkeer naar het

hoogste niveau. ln datzelfde

seizoen werd meisjes A voor de derde keer in

successie tweede van Nederland. Dit keer was DOK

Dwingelo te sterk.
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1956 -'1991, 35 jaar

georganiseerd volleybal rn

Doetinchem. Leuk om terug

te blikken en herinneringen

op te halen. leder lid zal zich

ongetwijfeld veel hoogte- en

misschien ook wel

dieptepunten voor de geest

kunnen halen. "Toch mag het

niet bij terugblikken blijven.

Een gezonde club kijkt vooruit, wil verder," aldus Bas

Bloem. Bas wist toen nog niet dat Orion "magere"

jaren tegemoet ging. Vanaf het seizoen 1997-1998

Het eerste seizoen in de

eredivisie werd in sporthal

Rozengaarde de Derde Time

Out geopend, legden de

mannen beslag op de zesde

plaats en kwamen zij uit in de

halve finale van de beker.

Nefit Orion leeft op dit

moment volop. Het is te

hopen dat ook over vijf jaar nog steeds met eerbied

en ontzag over het volleybal in Doetinchem

geschreven en gesproken kan worden.

t,
il
+

.);§

#

Derde Time Out

it- .
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Nefit Orion sperers bij de Nederlandse Volleybal School
íNYS) in Eibergen
Net als voorgaande jaren is onze vereniging ook dit seizoen weer met enkele spelers

vertegenwoordigd bij de Nederlandse Volleybal School (NVS). ln Eibergen traint de C-

jeugd (meisjes van 11 en 12 jaar - jongens van 12 en 13 jaar) uit de regio Oost.

Van onze vereniging zijn (opnieuw)

geselecteerd:

Kimberly Kistemaker (2" jaar) - 12 jaar

Daan van Haarlem (2" laar) - 12 jaar

Niek Hugen (2" jaar) - 12 jaar

Koen Pasm an (2' jaar) - 13 jaar

Rutger Sloot (1u jaar) - 13 jaar

De geselecteerden.
Kimberly Kistemaker ontbreekt op de foto

De opzet van de NVS-trainingen is gewijzigd: de

trainingsgroepen zijn verkleind en het aantal

trainingen is uitgebreid (nu iedere zondag drie uur).

Ook vanuit het'Sourcyteam', spelend onder dames

8 van onze vereniging, zijn enkele speelsters

geselecteerd voor de NVS B-jeugd in Warnsveld:

Manon Gijsberts

Daisy van Rosmalen

Marloes Wesselink

Deborah Willemsen

Rayontrainingen

Ook neemt een aantal meisjes (15)en jongens (3)

deel aan de rayontrainingen - B en C jeugd - in

Hoog-Keppel. Hier wordt gemiddeld twee keer per

maand (ook op zondag) twee uur getraind.

Jongens mini D

Verslag van het toernooi in Hoog-Keppel op zaterdag 13 oktober

Toen wij in Hoog-Keppel aankwamen, waren wij

best zenuwachtig. Toen wij binnenkwamen hoefden

wij niet lang te wachten voor wij moesten spelen.

Onze eerste tegenstander was Wevoc 3. De eerste

set was best aardig maar hadden we toch verloren.

De tweede set was ook goed en hadden we zelfs

gewonnen. De wedstrijd werd 1 - 1.

Aan het einde van de wedstrijd waren wij best

tevreden. We hadden toen een uur pauze.

Toen we de tweede wedstrijd tegen Victoria 1

moesten, waren we niet meer zenuwachtig.

De eerste set ging goed en wonnen wij. De tweede

set was slecht.

We hadden die dan ook verloren. Die wedstrijd werd

'1-1. Aan het einde van de wedstrijd en op de

terugweg waren wij niet tevreden over die laatste

set. Die kon veel beter.

We speelden de wedstrijden met: Rutger

Wildenborg, Ralf van den Boom, Ruben Dieleman,

Jaap Löwenthal, Stefan Voltman en Gerben Eskes.

Jaap Löwenthal
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Jongens A ronde verder in bekercompetitie
Op donderdag 1 november jl. speelden jongens A in de tweede ronde van de bekercompetitie tegen

Reflex in Duiven. Met goed en gevarieerd spel werd vrij gemakkelijk van deze tegenstander gewonnen in

drie sets (25 - 15, 25 - 8,25 -21).

Bijzonder kenmerk in de wedstrijd was de sterke

servicebeurt van Thijs aan het begin van de tweede

set. Even dacht de coach eraan hem te wisselen om

ook de andere spelers nog een kans te geven.

Thijs - zich bewust van de situatie die hij aan het

creëren was - voelde de druk van zijn teamgenoten

en zag zich gedwongen na elf goede opslagen de

bal in het net te serveren.

Normaal gesproken kent jongens A geen medelijden

maar Reflex was een B-team, dat nog nooit op

'herenhoogte' had gespeeld.

De 3-0 overwinning betekent: door naar de volgende

ronde. Dan speelt jongens A een thuiswedstrijd;

deze moet op of vóór 9 februari 2002 worden

gespeeld.

Orion is gestart met circulatievolleybal
Circulatievolleybal is een nieuwe manier om jonge kinderen kennis te laten maken met de

volleybalsport. Bewegen, balvaardigheid en spelvreugde zijn drie sleutelbegrippen.

Het minivolleybal begon met twee-

tegen-twee overgooien en vangen,

wat werd uitgebouwd naar drie-

tegen-drie, met alleen de achterman

die mocht vangen. Vervolgens werd

dit uitgebouwd naar vier-tegen-vier

zonder opslag en de Mini-D met

opslag.

Circulatievolleybal begint meteen

met vier tegen vier en kent 6 niveaus. Niveau 5 en 6

zijn gelijk aan de vier-tegen vier zonder opslag en de

Mini-D uit het minivolleybal.

ln de eerste 4 niveaus van circulatievolleybal wordt

van de fase met uitsluitend vangen toegewerkt naar

de fase volleyballend de bal spelen. Zo wordt de

balvaardigheid bevorderd.

Het bewegen is wel het meest

markante aspect aan circulatie-

volleybal. Elke keer als het team de bal

over het net speelt, wordt een plaats

doorgedraaid. Dit maakt het

circulatievolleybal tot een levendige

spoft en het bewegen in het veld wordt

aljong aangeleerd. Uit ervaringen

elders blijkt dat kinderen er veel spelvreugde aan

beleven.

Het circulatievolleybal is opgezet voor kinderen in de

leeftijd van 6 tot 9 jaar. De trainingen zijn op de

dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17 .15 uur in

sporthal Rozengaarde en worden gegeven door

Anne Mayla Jansma. Op zaterdag 3 november is er

een eerste circulatievolleybaltoernooi,

georganiseerd door rayon Aalten in de Van

Pallandthal in Varsseveld.

Nadere inlichtingen bij Joke Emaus, mini-

coördinator, tel. 345363
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(vervolg van pag 23

Het plafc^: .z^ :. s::1^ar Rczengaarde is eigenlijk

te laag .::'-=: ^-: je .olleybal, terurijl sporthal De

Qannarr -- GaZellen niet vOldOet aan de

\e': l' :- ,', i :et aantal trainingsuren uitbreiden,

-.2'<a^ n Doetinchem en omgeving geen ruimte

, ^oen, De Gazellen traint drie keer in de week, maar

cat gaat ten koste van de trainingsuren voor lagere

teams.

Kuiper hoopt nu dat deze situatie door de komst van

de Brewinc-hal verandert. Dat past volgens hem in het

nieuwe topsportbeleid van de gemeente Doetinchem.

ln november mogen de betrokken sportclubs hun

zegje doen. Behalve de zaalsportverenigingen hoort

daar ook eredivisrevoetbalclub De Graafschap bij. Al

jaren praten De Graafschap, Nefit Orion en De

Gazellen over gezamenlijke topsportbelangen in

Sporthal Rozengaarde exit?
Doetinchem, maar dat heeft tot nu weinig concrete

daden opgeleverd.

Kuiper vindt niet dat Doetinchem in het verleden de

kans op die momenteel zo gewenste multifunctionele

sportaccommodatie heeft laten liggen.

Er waren plannen voor een stadion voor De Graaf-

schap op sportparkZuid, met een bijbehorende

multifunctionele topsporthal. De plannen die financieel

werden ondersteund door de provincie Gelderland,

werden afgeblazen na protesten uit de buurt.

Buurtbewoners uit de Huet waren bevreesd dat

voetbalsupporters hun wijk onveilig zouden maken.

Kuiper: "De Graafschap zit in het vernieuwde stadion

op de Vijverberg op een sfeervolle plek. Achteraf kun

je wel zeggen:we waren toen nog niet zo ver in dat

gezamenlijke denken."

Bestuurszaken
Belangrijkste bepalingen uit de statuten en het huishoudelijke reglement
leder lid heeft het recht:

a. De ledenvergaderingen bij te wonen. Stemrecht alsmede het recht om tijdens de vergaderingen het woord

te voeren en voorstellen te doen, hebben echter alleen die leden die voor 1 oktober van het lopende

kalenderjaar de 14 jarige leeftijd zullen hebben bereikt.

b. Deel te nemen aan verenigingsactiviteiten, trainingen en wedstrijden. Dit volgens door het bestuur vastge-

stelde regels en wat de wedstrijden betreft tevens voor zover aan de door de Bond gestelde voonvaarden is

voldaan.

c. Vrije toegang tot de verenigingsbijeenkomsten en thuiswedstrijden, tenzij door het bestuur anders wordt

bepaald.

leder lid heeft de plicht:

à, De belangen van de vereniging en van de sport in het algemeen niet te schaden.

: 3eschadigingen aan eigendommen van de vereniging of aan goederen van derden, in het beheer bij de

'/ere^ g.g, te wijten aan opzet of grote nalatigheid, te vergoeden.

c) Tot re: be:alen van boetes en vergoedingen van kosten die de vereniging worden opgelegd of in rekening

worden gebracht door onjuist gedrag. Dit voor zover het bestuur hiertoe besluit.

d) Tot betaling van Bondscontributie.

e) Tot betaling van verenigingscontributie binnen de daartoe gestelde termijnen.

0 Tot betaling van inschrijfgeld.

g) Elke adreswijziging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de dag van ingang, schriftelijk aan het

secretariaat/ledenad mi n istratie door te geven.



Bert Snippe voorzitter

Mirjam Kistemaker meisjeslijn

Theo Hugen jongenslijn

Joke Emaus minilijn

Jannie Hugen secretariaat

Orion Expres Seizoen 200'1-2002

Voorronde Open Club Kampioenschappen A-, B-, C- en D-jeugd

Op zaterdag 5.anuan 2002 vindt de voorronde van Jongens B speelt in de Diekmanhal in Enschede,

de Open C ub Kampioenschappen plaats. Onze meisjes C en jongens C spelen in De Fakkel in Losser

vereniging ^ë€ft ingeschreven voor de volgende en meisjes D speelt in de Dynamohal in Apeldoorn.

cateEor een: Publiek is van harte welkom. Kom de verschillende

'.': s_:s : 3. C en D en jongens B en C. teams aanmoedigen!

'.': s.3s a €n B hoeven 5 januari nog niet in actie te
. :-:e.r zij ziln vrijgesteld van de voorronde.

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE NEFIT ORION SEIZOEN 2OOO .2001

Samenstell ing Jeugdcommissie
Aan het eind van het seizoen was de samenstelling van de commissie als volgt:

Eind december 2000 stopte Henk Bazen als voozitter, nadat hrj

Bert Snippe had ingewerkt.

De meisjeslijn kreeg in de loop van het seizoen ondersteuning

van Mirjam Kistemaker. Zij heeft aan het eind van het seizoen de

taak van Jan van Uitert, die naar de dameslijn en Sourcy vertrok,

overgenomen.

Ledental

Aan het begin van het seizoen bedroeg het aantal Voor alle trainingsgroepen konden trainers worden

leden in de jeugdcompetitie 92: 69 meisjes en 23 aangetrokken, maar het aantal trainers was niet

jongens; een geringe stijging ten opzichte van het voldoende om alle groepen twee keer per week te

vorige seizoen (88). laten trainen.

Daarnaast speelde een groot aantaljeugdleden in de

seniorencompetitie (heren 5, dames 5, dames 2 en Competitie

dames 1). Er werd met 8 meisjesteams en 3 jongensteams

Het aantal minileden bedroeg 30, net als het seizoen deelgenomen aan de competitie:

daarvoor, en is in de loop van het seizoen nauwelijks Meisjes: '1 A-jeugd, 4 B-jeugd en 3 C-jeugd

gestegen. Dit had te maken met terughoudendheid Jongens: 1 A-jeugd, 1 B-jeugd en 1 C-jeugd

ten aanzien van het bestaande minivolleybal en de De eerste competitiehelft waren er twee

:^r'vlkkeling van het circulatievolleybal. Helaas kon jeugdkampioenen: meisjes 82 en meisjes C3.

gedr-re:Ce het seizoen 2000 - 2001 nog geen start Zeven teams promoveerden naar de

','rorCer gemaakt met het circulatievolleybal. Wel zijn kampioensklasse van het gewest Zuid: meisjes A1,

de voorbererC ngen voor een start in het nieuwe meisjes B'1, meisjes B2, meisjes C1, jongens A,

seizoen getroffen. jongens B en jongens C.

De trainingsgroep 'Dichteren' kon niet worden Meisjes 82 werd kampioen en speelde een

gehandhaafd omdat het aantal leden steeds verder beslissingswedstrijd tegen de kampioen van het

terugliep. De leden zijn overgegaan naar Huévo'85 of gewest Noord voor deelname aan de gesloten

overgegaan naar de bestaande groepen in clubkampioenschappen. Opnieuw bleek het gewest

Rozengaarde. Noord te sterk.
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Minilijn

Door de miniteams werd in de diverse categorieën

deelgenomen aan de minitoernooien in Wehlen

Hoog-Keppel.

Met twee meisjesteams werd deelgenomen aan de

mini-D competitie in Hoog-Keppel. Eén

team werd daar kampioen.

Het meisjes mini-D team werd aan het

begin van het seizoen als

opleidingsteam toegevoegd aan de

meisjeslijn. Dit team trainde twee keer

per week om een betere aansluiting bij

de C-jeugd te krijgen.

Bekercompetitie

Zowel de meisjes als de jongens werden

in de tweede ronde van de

bekercompetitie uitgeschakeld.

Open club kampioenschappen

Met 3 meisjesteams (A-, B- en C-jeugd)

en 2 jongensteams (B- en C-jeugd)

werd ingeschreven voor de open

clubkampioenschappen. Meisjes A

en jongens B werden vrijgesteld

van de voorronde.

Meisjes B haalde helaas niet de

tweede ronde.

Alleen meisjes A en meisjes C

geselecteerd voor de Nederlandse Volleybal School.

Eén jeugdlid werd geselecteerd voor Jong Oranje.

Trainerscursus

Twee jeugdtrainers volgden met succes de trainer-A

CUTSUS.

Activiteiten voor de jeugd

Op 3 december werd in het Rietveld

Lyceum het traditionele

S nterklaastoernooi voor de mini's

genouden. Zoals gewoonlijk nam ook

Labyellov hieraan deel. Nieuw was de

Ceeiname van Huévo'85.

Oo 3 januari werden clinics georgantseerd

voor de mini's en de jeugdleden van

zovel de eigen vereniging als Huévo'85.

De clinic voor de jeugd werd verzorgd

door drie spelers van heren 'l .

Op 23 juni vond de eindafsluiting plaats in

en rond het Rietveld Lyceum.

Samenwerking Huévo'85
lL hq"L *r tel.{.ning soè' rtr Gedurende het seizoen zijn diverse
&rio* g*ttn. grrneli - \Óiito^

.l*itre u.u,n ,t í; .a*nJ oriënterende gesprekken gevoerd met
!.)*.rrler r"..,oq 11 no: r:ragra.of de Jeuqdcommissie van Huévo ,g5 om
Jutl.e & p'$stacg o.r, cí rn
rr:iLl{tr rq.!tc^ of rr'r jtugd - de mogelijkheden tot samenwerking te
tq?inct qri.ltqn r,wr.Lra. 

bekijken.

h*i §\\qÉqa I

gtoc-tJls

Lcl.er o* Btoe-n

-1 . ,:

gingen vervolgens door naar de finaleronde in Samenwerking Sourcy

respectievelijk Zutphen en Warnsveld. Meisjes A werd Er s overleg tot stand gebracht met de

opnieuw tweede van Nederland: een fantastisch Vollevbalschool Sourcy in Zieuwent met het doel om

resultaat. Meisjes C behaalde een prachtige vierde daar n het nieuwe seizoen naast de al bestaande

plaats. jongensgroep ook een meisjesgroep op te starten. Dit

Met twee teams (meisjes en mix)werd deelgenomen lverd gerealiseerd.

aan de voorronde van de open Overige activiteiten

clubkampioenschappen voor D-jeugd. Deze teams

haalden niet de finaleronde.

Gesloten clubkampioenschappen

Er werd dit seizoen niet deelgenomen aan de

gesloten clubkampioenschappen.

Dit zal in het nieuwe seizoen een
- : :r ' 

vervolg krijgen.

Voor het eerst werden jeugdteams ingeschakeld bij

het draaien van haldiensten.

Door de jeugdleden werd verder een belangrijke

bijdrage geleverd aan de Sinterklaas- en Violenactie

en ondersteuning verleend bij de wedstrijden van

Rayon-/regiotrainingen heren 1.

Verschillende jeugdleden namen deel aan de rayon- Oktober 2001

trainingen in Hoog-Keppel. Tien jeugdleden werden Jeugdcommissie


