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Als alles volgens planning is verlopen, dan ligt deze editie van ons

clubblad in de loop van december bij u op de deurmat. De maand

december kent vele vrije- en feestdagen, dus ook gelegenheid

voor bezinning en een terugblik.

Voor m11 heeft dat al wat eerder opgeleverd dat ik mijn bestuursperiode

bij Nefit Orion heb beoordeeld en daarbij ook naar de toekomst heb

gekeken Een terugblik levert op dat ik bij de vereniging een fantas-

trsche tild meemaak. Er gebeurt binnen de vereniging erg veel op tal

van terreinen door tal van enthousiaste mensen. En hoewel er ook

problemen zi.1n en waren, is er over het algemeen toch sprake van een

fijne verenrging om vrijwilligerswerk voor te doen.

Toch heb ik rn de pers melding gemaakt van mijn afscheid per 1 maart

2002. Dtl heeft te maken met een aantal -soms persoonlijke- overue-

grngen Genoemd kunnen worden de drukke werkzaamheden in mijn

hurdige baan, het toegenomen tijdsbeslag die hoort bij mijn politieke

functie in de gemeenteraad voor het CDA en ook de wens om ook prive

wat meer vrije tijd te hebben voor dingen buiten het werk en de sport.

Uiteraard zal ik trachten een opvolger te vinden. Wordt vervolgd zullen

we maar zeggen!

Huurschuld gemeente

ln de afgelopen laren heeft de vereniging bij de gemeente een huurschuld opgelopen wegens verschuldigde

zaalhuur Hierover is uitvoerig overleg gepleegd met de gemeente, waarbij ook de belangen van Nefit Orion

goed naar voren zijn gebracht. Conclusie is thans dat de gemeente een groot deel van de schulden heeft kwijt-

gescholden, tenvijl een deel door ons zal moeten worden voldaan. Bij de kwijtschelding is deels rekening

gehouden met de "waarde" van de eigen werkzaamheden van Orionners bij het realiseren van een eigen

"Home" in de gemeentelijke sporthal Rozengaarde. Tijdens de volgende ledenvergadering zullen wij hierop

nader ingaan.

Topsport in Doetinchem

De gemeente zal binnenkort een workshop organiseren, waarin met de diverse verenigingen wordt gesproken

over de tnhoud van hettoekomstige topsportbeleid. Wijzullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden die

dit nieuwe beleid gaat bieden voor onze vereniging.

Sinterklaas

Graag hoop ik dat de kinderen ook dit jaar rond 5 december weer de vreugde

hebben gekend van een bezoek van de enige echte Orion-Sinterklaas met zijn

Pieterbaas Voor hen en voor ons levert dit altijd weer leuke presentjes op.

Tot slot wens ik iedereen weer veel leesplezier, hele fijne feestdagen en alvast

Vooruroord redactie

De derde en tevens laatste Orion

Expres van jaargang 2001 kostfe

opnieuw veeltijd en energie. ln

deze expres komen verschillende

volleybal zaken zo actueel

mogelijk aan bod.

Voor de feestdagen is er genoeg

te lezen. Begin januari sluit de

termijn voor de vierde editie.

Bijdragen en nieuwtjes, c.q.

ondervverpen van alle volleybal-

leden zijn welkom.

Dus, leden laat van je horen! Tot

schrijfs!

Prettige feestdagen en een

gezond en sportief 2002

Redactie
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een gelukkig 2003 Met sportieve groet, Koos Kuiper
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NEFIT OR.ION }IER.EN A

Stand eredivisie
1 Omnrworld/AMVJ 10-30
2 Piet ZlDynamo 10-24
3 Alcom/Capelle 10-23
4 FlorreA/revok 10-16
5 Nefit Orion 10-15
6 HollandCas.Nesselande 9-11
7 Lycurgus 10- 9
8 Appeal-SSS 8- 7
9 ECOstyle/S-Assen 10- 6
10 Landstede Volleybal 9- 3

dll,
tu§FrY I,tn

Competitieprogramma en uitslagen
Heren eredivisie

a^a-é

a^/-d

Za
7^z-d

Za
Za
Za
a^
z_é
7^z-é
a^z-d

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Vr

13 ok
19 ok
27 ok

20.00 uur
20.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19 30 uur
20 00 uur
19 30 uur
19.30 uur
17 00 uur
19.30 uur
20.00 uur
16.00 uur
19 30 uur
20.30 uur

Alcom/Capelle
Nefit Orion
Lycurgus
Piet Zoomers/D
Nefit Orion
HC.Nesselande
Nefit Orion
Nefit Orion
Nefit Orion
FlorieA/revok
Nefit Orion
Nefit Orion
Omniworld/AMVJ
Nefit Orion
Appeal/SSS
Landstede Vol
ECOstyle/S-As
Nefit Orion

- Nefit Orion
- FlorieA/revok
- Nefit Orion
- Nefit Orion
- Omniworld/AMvJ
- Nefit Orion
- Appeal/SSS
- Landstede Vol
- ECOstyle/S-Assen
- Nefit Orion
- Lycurgus
- Piet Zoomers/D
- Nefit Orion
- HolC.Nesselande
- Nefit Orion
- Nefit Orion
- Nefit Orion
- Alcom/Capelle

J

?

-0
-U

ó-z
-0
-J

ö
-L

-0
-0

À-l

-2

3 nov
10 nov
17 nov
24 nov

1 dec
8 dec

1F Àar

121an
19 jan
261an
2 feb
9 feb

16 feb
23 feb

1 mrt
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J
2

?

3
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DamgS 6, h"t gezelligste team van Nefit Orion
Het verzoek van de redactie aan dames 6 een bijdrage te leveren aan de derde uitgave van de Orion Expres

werd zo te zren met veel enthousiasme begroet. Per e-mail ontving de redactie de volgende tekst onder de kop:

Hallo allemaal, wij dames 6 zijn het gezelligste team van Nefit Orion

En om die gezelligheid te onderstrepen valt het

team meteen met de deur in huis. Naast het

noemen van de elf 'meiden' en de technische

staf (Thamar, Monique, Yvette, Daphne,

Renske, Karlijn, lngrid, Jenny, Monique,

Bianca en Marieke, (oproep)coach Marcel

Laan en trainer Hugo Slutter) volgt een aantal

kreten die de teamgeest en sfeer moeten

weergeven. Voor zowel insiders als outsiders

worden deze kreten in willekeurige volgorde

aan het papier toevertrouwd, te weten:

Havanna - Australië - geen coach - breezer - Dames 6: Kreten om teamgeest weer te geven

gezelligste team Afgelopen seizoen (18 augustus)

beviel Monique van een gezonde zoon "Nils".

Ze staat te popelen om de gelederen weer snel te

versterken.

Jenny van Gelder

Jenny (spelverdeelster, 23 jaar) is slnds 2 laar lid van

Nefit Orion. Ze verhuisde van een "dorp" onder de

rook van Nijmegen naar Doetinchem, en kon wel wat

vriendinnen gebruiken Na een jaartje moest ze

helaas stoppen (werk) Dit seizoen is ze weer

blinde darm - gezelligheid - baby Nils - Van Es

Vervolgens wil het team iedereen binnen de

volleybalvereniging een beter inzicht geven over

ieders hoedanigheid. Daarom stellen de'meiden' zich

even -kort en bondig- voor:

Daphne Doornebosch

Daphne (spelverdeelster, 24 jaar) is studente aan de

Pabo (4" jaars) en de studie loopt erg lekker. ln dit

'Havannateam" speelt ze nu ongeveer 11 jaar, en

heeft het nodige meegemaakt. Het afgelopen seizoen

promoveerde ze met dit team naar de 2" klasse.

Daphne haalde sponsor van Es

binnen en trainer werd Hugo

Slutter Het enrge wat nog

ontbreekt is een coachl Dus

(Wl1 ziln heel gezelligl lll)

Monique Wolters

Monrque (buitenaanvalster 30

jaar) rs de senior van dames 6. Ze

is in haarlonge jaren begonnen bij

volleybal vereniging Olieprrjs uit

Verborg, en tildens haar studie

speelde ze brj Bravo Drie jaar

begonnen in een voor haar bijna

nieuw team. Volgens Jenny blijkt

dames 6 een gezellig team. Voor

haar een zeer belangrijke reden

om voorlopig nog lang (in dit

team) te blijven ballen.

Renske Esmeijer

Renske (buitenaanvalster, 21

jaar) woont in Doetinchem en

speelt al sinds haar 8" jaar

volleybal bij Nefit Orion. Als mini

is ze begonnen.

Stand dames 6
2" klas H regio oost

Blok'7'1 D1
Verhoeve/Focus D3
Wilskracht Dí
DES D1
Halley D3
Baderie/Dynamo D4
PajodosD2
Labyellov D3
Willems/Gemini D1
Nefit Orion D6
Vollverijs D2
SV Halle D1

B-37
B-31
B -27
I -25
8-23
8-20
B-16
B-14
B-14
7 -10
8-10
7 -8

geleden kwam ze naar Orion en belandde in het
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Op haar 18" stopte ze (2x trainen en op zaterdag een jaar (dacht zelf in meisjes G). Ze speelt nu op de mid-

Op den duur kwam ze steeds een stapje hoger, naar

de meisjes en daarna naar de dames.

competrtiewedstrijd spelen werd haar een beetje te

veel). Na 2 jaar miste ze het "ballen" toch wel een

beetje. en startte opnieuw bij dames 6, volgens

Renske een leuk niveau en er blijft nog tijd genoeg

om naast het volleyballen andere leuke dingen te

ondernemen.

Ingrid Riemslag

lngrid (mid-aanvalster, 21 jaar) is de jongste speelster

van dit team. Ze speelt ongeveer 8 jaar bi.l Orion.

Helaas zitze op dit moment in de lappenmand. Ze

herstelt van een blindedarm operatie. ln januari gaat

ze weer beginnen en kijkt halsreikend uit, om in

februari haar volleybalkunsten weer te vertonen.

Bianca Trip

Bianca (buitenaanvalster, 28 laar) is momenteel de

oudste speelster. Zi1 woont sinds haar 4" jaar in

Doetinchem. Haar jeugd bracht ze volleyballend op

Terschelling door. Tijdens haar studie in Groningen

speelde ze bij Ubbo.

Na haar studie keerde Bianca in Doetinchem terug,

miste het volleybal zo, dat ze naar Orion ging. Het

bevalt haar tot nu toe prima.

Monique du Plessis

Monique (mid-aanvalster, 23 jaar) was ongeveer '10

jaar toen ze voor het eerst bi1 de mini's volleybalde.

Vorig jaar pakte ze (na een periode van 6 jaar), na

een afgeronde studie aan de Hogeschool in Enschede

(opleiding Personeel & Organisatie). de draad weer

op. Ze werkt op de P&O afdeling bij de Arbo Unie in

Zutphen.

Uitslagen dames
t klasse H Regio oosÍ

Blok'71 - Nefit Orion 4-0
Nefit Orion - Vollverijs 3-2
Wilskracht - Nefit Orion 3-'1

DES - Nefit Orion 4-0
Nefit Orion - Willems/Gemini 1-3
Baderie/D - Nefit Orion 2-3
Nefit Orion - Labeyllov 2-3
Nefit Orion - SV Halle
Halley - Nefit Orion
Nefit Orion - Verhoeve/Focus

Thamar van Es

Thamar (23 jaar) begon met volleyballen op haar 13"

positie, maar heeft in de loop de jaren eigenlijk op alle

posities gespeeld. Op mid bevalt het haar echter

uitstekend.

Dankzij haar vader heeft het team sinds januari

shirts, trainingspakken en tassen. De outfit ziet er

fantastisch mooi uit... . Nu moet dames 6 alleen

nog laten zien dat het team ook zo fantastisch

mooi kan ballen in de 2d" klasse.

Ze werkt sinds april als ziekenverzorgende in het

verpleegtehuis "den Ooiman" en verzorgt daar de

dementerende ouderen.

Karlijn de Graaf

Karlijn (22 laar) verdeelt de ballen onder de rest van

het team. Vijf jaar speelde ze niet, stopte om studie-

redenen, maar miste het volleyballen heel erg. Sinds

een Y,jaartje speelt ze weer in dames 6 (dankzij

Havanna).

Haar grootste gemis (bij het volleybal) is het ont-

breken van een vaste coach.

Bianca Schmitz

Bianca (24 laar), net als velen buitenaanvalster,

begon met volleybal (als ukkie vanT) bij Orion. Het

werd haar met de paplepel ingegoten. Op haar 17" is

ze gestopt, i.v.m. problemen met de knieën, baantje,

je kent het well Twee jaar geleden begon het weer te

kriebelen en na een korte poging in Nijmegen, wilde

ze gewoon weer terug naar haar oude cluppie.

Door Pfeiffer en domme pech heeft ze tot nu toe nog

niet echt kunnen ballen. Ze werkt nu hard om haar

plekje in het veld weer te veroveren. En met heel veel

plezier, want ze vindt het ontzettend gezellig, ondanks

af en toe wat gekibbel onderling (in Havanna's gaan

we altijd gewoon verder).

Bianca zelf: "Wij presteren iets, wat nog niemand

gelukt is, Dit seizoen zijn we al gepromoveerd,

gedegradeerd en weer gepromoveerd, .. . .. dai doet

niemand ons nalllll"

Tot slot Hugo en Marcel voor jullie een dikke zoen ons

allemaal De'meiden'
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Contri butie seizoen 2001 -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'.

Senioren geboren voor í-'10-1983 Euro 150,-

tuB jeugd geboren op of na 1-í 0-í 983 Euro 120,-

ClDlElF jeugd geboren op of na 1-10-1987 Euro 87,-

Recreanten Euro 98,-

Categorieèn zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van

de bond. Clubcontributie wordt voor een heeljaar of

periode betaald.

4. Bondscontributie

De bondscontributie voor het seizoen 2001 -2002

bedraagt.

Senioren geboren voor 1-10-1983 Euro 35,-

NB/C jeugd geboren op of na 1-10-1983 Euro 21 ,-

D/E/F jeugd geboren op of na 1-10-1989 Euro 12,-

6. Uitsonderingen

Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming

van het bestuur contributie worden verrekend

wanneer men langer dan 3 maanden niet kan

volleyballen. Daarvoor kunt U vooraf een schriftelijk

vezoek indienen bij het bestuur. Bondscontributie kan

niet worden verrekend.

7. Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen

schriftelijk worden doorgegeven aan de leden-

administratie. Verrekening van clubcontributie vindt

plaats per kwartaal. Bondscontributie kan niet worden

verrekend.

8. Nieuw lidmaatschap

Inschrijving kan op ieder moment via een

insch rijfformu Iier en kost:

Senioren

Recreanten

A / F jeugd

Mini's

Euro 10,-

Euro 7,-

Euro 7,-

Euro 7,-

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,

7002H8 Doetinchem tel: 0314- 333209

Recreanten

Verenigingsleden

Bondscontributie wordt voor een heeljaar of periode

betaald en wordt tegelijk met de clubcontributie voor

het hele of halve jaar verrekend.

5. Betaling

Fortisbank nr 93 60.37 318 ten name van Nefit -Orion.

Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben

tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro

voor de contributiebetaling. Per acceptgiro wordt 0,50

Euro in rekening gebracht. Bi1 een aanmaning wordt

per keer 2 50 Euro in rekening gebracht.

ffiirlffiiffilt
vH§Kt*n§§*Hs*i-

effiruHwffit*Y.
ffi**xs*trmmt $ - ?#SS fiH ***§ir:*}':*m

ïei. {*314) 32 s§ 5*

Euro 14,-

Euro 14,-
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NEFTT OR.ION DAMES 2
Keurige vierde plaats

Trainer/coach: Giel Jansen

Na negen competitiewedstrijden staat

Nefit Orion 2 op een keurige vierde plaats

met 26 punten. Een mooi moment, kort

voor de tweede helft van de competitie en

jaarurisseling, orr te evalueren.

Als trainer neem ik daarbij twee elementen

onder de loep. resultaat en spel.

Het resultaat, een vierde plaats, biedt

perspectief verder te stijgen. Van de andere

kant is het onderlinge verschil zo gering dat

de degradatiezone loert en constant

presteren belangrijk blijft. Dat kan alleen als

er keihard gewerkt wordt met en voor elkaar.

Daarover ben ik tot nu toe m.u.v. één duel

erg tevreden.

ln het spel is Nefit Orion als team, maar ook

individueel gegroeid. Er is een stijgende lijn

in de trainingsaccenten: eerste tempo gaat

vooruit, ralteyspel is verzorgder en service

;; ;;;;;;; ;;;;;";";;;;; ;";;";,;";;;;;;"; ;;;;,,1,'::::1ï::" sys,emen speen Da,

leverde veel punten op. Kortom: vooruitgang is te bespeuren. Wat rest is de komende wedstrijden hard

werken en enthousiast blijven spelen Giel Jansen, een tevreden trainer/coach

Nr. Naam
1. Franca Rijksen
2. Debbie Slotboom
3. Janneke Wesselink
4. Veronique Willemsen
5. Fenne Kneynsberg
6. Hanneke Clappers
7. Simone Milder
8. Kyra Ulfman
9. Ruth van Eenennaam
10. Marjo Giesen

Lengte Positie 
:

1.75 spelverdeelster:
1.75 diagonaal i

1.75 buiten 
i1.75 spelverdeelsteri

1.80 midden
1.75 mid/diagonaal
1.80 buiten
1.80 midden
1.75 buiten
1.70 buiten

Leeftijd
36
16
16
16
17
21
21
16
19
27

Competitieprogramma Derde divisie dames
Seizoen 2OO1-2OO2 Regio oosÍ

Stand

Za 12 jan
Za 19 jan
Za 26 jan
Za 2 íebr
Za 23 febr
Za ?mrt
Za 9 mrt
Za 16 mrt
Za 23 mrt
Za 6 april
Za 13 april
Za 20 april

17.00 uur
14.00 uur
16.30 uur
14.00 uur
17.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
14.00 uur
'16.30 uur
'14.00 uur
14.00 uur
17.00 uur

Flevoll 1

Nefit Orion
Halley'l
Nefit Orion
Longa '59 2
Nefit Orion
Wevo'70 1

Nefit Orion
Sparta 1

Nefit Orion
Nefit Orion
SNS/MïSH 1

- Nefit Orion
- ArkeiPollux 2
- Nefit Orion
- Sans/Flash 1

- NeÍit Orion
- Boemerang 1

- Nefit Orion
- Multimate/DeVoKo
- Nefit Orion
- Krekkers 1

- Flevoll 1

- Nefit Orion

Halley'l 9-32
Flevoll 1 10-32
Longa'59 2 8-28
Nefit Orion 2 9-26
Multimate/DeVoKo 1 9-23
Arke/Pollux 2 g-23
Krekkers 1 9-21
Boemerang 1 g-20
Sans/Flash 1 9-20
SNS/MTSH 1 8-18
Wevo'70 1 9-18
Sparta 1 10- I

Teamsponsors

boco keukens TRIP TNXI
D@ETIN@HEM

t3
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Voldoende kader, het blijft een probleem
Ovx ditonderwerp stond in de Arton Exptes van ol<tober op de pagina van de jangdcommisie het

volgude gexhrcven:

@elmatigvindqt we in de Orton Exprcs oprcqen voor kadu, waatonder scfieídsrecàtes. Het isvoor
geen akele vercniging *nvoudig om voldoqrde (nieuwe) *heidsrcchÍers Íe vinden.

Ook de Nevobo ondefl<ent het prcbl*m en §afite de cursus Jeugd*heidsehter.
Vanuit Nefit Orton nam een viqtal ryelers van jongens A en B (Sader Hugen, Maflin Meijen Kwinten

Slíqpen q DiwertWiggets) ded aan de cursus (th*rie an pnktijQ in qotflal DeVeUhoek in

Vel$niik.

Woandag 3 oktober jl. werdqr de vier in het bezit ges/;dd van hun diploma. Mogelijk gaat hetviertal na

de eersÍe schreden en lange, 'rijke'sr,heidsrechtascaniàre @ernoet.
ln het volgende artikel:

'De vuurdoop' van Diewert Wiggens
Het is zaterdagmorgen.

Ondanks een hevige

verkoudheid'drenteJt' Diarert

al heel vroeg door het huis.

Plotseling klinld een

fl uitsignaal.'lnoeÍenen' op de

scheidsrechtersfl uit van vader

die stoffig onderuit de

sporttas vrierd opgevist. Trots

wijst Diartert naar het

scheidsrechtersembleern op

zijn nieurve hagehMtte

srrrreater. "Zoieds heb jij ook,

hè?' merkt zoonlief op. Dieweft Wggerc: Vuudap
Vervolgens vrorden in de uoonkamer

snel enkele scheidsrechterstekens geoefend en de

ricfrflijnen voordgaande aan de rrvedstrijd {p paper

Als vader, redactielid

Orion en Mini Expres, ex-

scheidsrechter, supporter

en'mental-coact' besluit

ik Diewert op deze eerste

'klus'te @eldden,
hoeuel hij heel

nadrukkelijk aangeeft dat

ik welthuis mag Uijven.

"Pa, waarom neem je

eigenlijk een schrijfHok

mee?* vraagt Dieuert

belangstellend. AIs ik hem

wijs op mijn adiviteiten

voor de Orion Expres

reageert hij laconiek "Misschien valt er nrel hdernaal

niks te scàrijven!"

Op uteg nar de sporthal merkt Diarert op: "Kwinten

moet vardaag ook vmr het eerst fluiten. Ben ik in

ieder gand niet alleen." lk bespeur enige nervositeit.

Vervdgens vraagrt Dieuert het een en arder orer mijn

loopbaan als scheidsrechter en kornt verrassend met

de vra4: "Zou jij niet neerwillen fluiten?" lk reageer:

'Willen is vnat anders dan kunnen. Je moet er de tijd

voor hebben. Veel fluiten, het liefst urekelijks ryn in het

ritme te blijven. Je weet die tíjd heb ik niet."Vader en'rnental-@ach'
René Wggers

precies op de minud

omschranen- in zijn

sporttas gestopt.

Vijf wa negen wil

Die\ÍÍert al naar sporthal

Rozengaarde. "Een half

uurvoor het @in moet

je er zijn," reageert de

kersverse leidsman.

15



Orion Exores Seizoen 2001-2002

Sander Hugen: Ervaing

ln de kleed-

kamervan

sporthal

Rozengaarde

vrordt alles op

orde gebracht.

Secretaris

Wim

Boonekamp

geeft plcÉs het

startsein: "Zjn vrre zover, mannen?" Het blijkt dat

Sander Hugen Kwinten Sliepen vervangt. Omdat

Sander al voor de derde keer de bok opgaat -meer

ervaring heeft- neernt hij de grotere, ouder mdsjes

(Nefit Orion 82) onderzijn hoede. Die\ert onffemrt

zich orer miesjes C3 van Nefit Orion.

Het eerste fluitsignaalvóór de toss klinkt aanmerkelijk

zachter dan het inoefenen thuis. Sander is op het

andere veld in eerste instantie nadrukkelijker

aanwezig.

De \,r,edstrijd levert voor geen van de twee fluitisten

een probleem op. Zolel bij Dia,ïeÍt als bij Sander

gaat een speelster dmr de enkel. Onder het toeziend

oog van @eleider Fons Behr brengen de'heren' het

er goed vanaf. Diarert krijgt na dloop van de

uredstrijd Nefit Orion C3 - Longa'59 C2 van de

coaches Ína/rorrw Kistemaker (Ndit Orion) en

ma/rouwvan de t(anpe (Longa "59) een dikke71l2

als gemiddelde

beoordeling na een

Vuurdoop' van í.04 uur

en een 1-3 (2ï23,1f
25,17-25,2G25)

nederlag vmr

thuisclub Neftt Orion.

Dieuerttmnt na dloop

opgelucht: 'Thuis denk

je zal hetwel goed

gaan? Toen ik eenmad

banen op de stoel zat, ging dles heel gernakkdijk. Het

ingaruikkel#e vond ik eigenlijk die contrde vooraf.

Dat uras toch wat onvuennig!"

Sander krijgt na ruim anderhalf uur van de dames

Zoethout (Nefit Orion) en Wdjers een dikke 7 als

beoordeling. "Het ging slechter dan de vorige keer,"

merkt Sander kritisch op. lk maakte meer fouten en

bleef md mijn hoofd te lang bij de fout. De vijfde set

verliep moeilijker. Had ik nog niet gehad. Borendien

wisten de teams ook niet hoe het precies moest."

Sander sloeg zich er echter als een Volleerd' fluitist

doorheen. Op naar de vdgende uedstrijd(en)!

r

L,#*re.qa-i
Fons Behr. Toeziend oog

Diewert Wggers (inks) en Sander Hugen: Op naar de volgende wedstijd

I7
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In gesprek met Marinus Wouterse.a...
ln het volgende interview met trainer/coach Marinus Wouterse van het eersÍe damesteam van Nefit
Orion wordt het damesvolleybal van verschillende kanten beticht. Het vraaggesprek kwam tot stand op
het moment dat dames 1 met 20 punten uit I wedstrijden de zevende ptaats op de ranglijst innam.

Ven^íachtingen tot nu toe uitgekomen
Er zijn nu 8 wedstrijden ge-

speeld. Zijn je veruvachtingen

uitgekomen?

"Als je realistisch blijft, moet je op

deze vraag met ja antwoorden.

Vanaf het begin hoop je dat de wat

mindere wedstrijden zo lang moge-

lijk uitblijven. Toch mogen we

uiteindelijk met 20 punten en nog

drie wedstrijden te gaan niet mop-

peren. Zou Nefit Orion in een drietal

wedstrijden wat meer punten

M ari n u s Wo ute rse : "Spee/sÍers
moeten een bepaalde'drive' hebben"

Een ander punt is dat we een

soort volleybal spelen waarbij de

risicofactor qua fouten erg hoog

is. We hebben geen extreem

lange ploeg.

We moeten het een beetje van

snelheid en het spelen van

aanvals-patronen over vier of vijf

posities hebben. Het hele net

plus de 3-meter gebruiken. Dan

moet eigenlijk alles lukken. De

pass moet goed zijn, de

hebben gepakt, zou je gewoon met de bovenste twee

plaatsen meedoen."

De resultaten waren nogal wisselvallig: een paar

winnen, enkele kansloos verliezen. Wat zijn de

oozaken?

"lk vind dat we in anderhalve wedstrijd kansloos zijn

geweest. Tegen TS L Somas/Activia, GeeversA/cl en

ook Switch'87 hadden we (meer) punten moeten

pakken. Zelfs de wedstrijd tegen FlorieA/revok had

anders kunnen lopen. Laten we niet vergeten dat we

in Marlies Koenders, Natasja Tiemesen en Marrit

Dijkman drie heel goede volleybatsters kwijt zijn

geraakt. Om dat zomaar om te gooien is niet niks.

Marrit en Natasja (en Marlies uiteindelijk ook) waren

gewoon basisspeelsters. We praten over

vervangen. Dat heeft enige tijd

nodig. Daar komt nog bij dat

het huidige team erg jong is.

Vaak zie je dat het bij zo'n

extreem jong team alles of niets is. Ook hierin moeten

we onze weg nog vinden.

spelverdeelsters moeten lekker set-uppen en de

laatste schakel, de aanval, moet ook nog goed uit de

verf komen. Om verdedigend niet in de problemen te

komen moet de serve eveneens lopen. Soms hapert

het teveel bij een van die onderdelen. Het heeft wat

tijd en aanpassing nodig, maar uiteindelijk komen we

er wel."

Dames 1 van Nefit Orion is erg jong (gemiddetde

leeftijd onder de 20!). Kan het team zich nog

verder ontwiRkelen?

"Ook alzou de groep niet jong zijn;verder

ontwikkelen kan altijd. Je moet echter wel aan een

aantal voonruaarden voldoen. Het is niet alleen een

kwestie van talent en inzet. Je moet bovendien een

"drive" hebben. Je moet weten waar je mee

bezig bent. Het is geen kwestie van oefenen.

Het is een kwestie van trainen. Oefenen is

leuk, onderhoudend, te vrijblijvend en vaak

gezellig. Bij trainen heb ik toch meer het idee

dat je jezelf verbetert. Als deze dwang niet van een

trainer komt, moet het een drang zijn die in jezelf zit.

50%

I9

"Vlfe hebben
geen extreem
lange ploeg"



In een dergelijk geval zul je het oefenen als trainen

gaan benaderen. Eigenlijk zou je de speelsters

moeten vragen oÍ ze deze visie met mij delen en waar

ze zelf in dit verhaal staan.

Natuurlijk weet ik wel waar ze

ongeveer staan, maar dat zeg ik

lekker niet. lk probeer de groep als

zodanig wel steeds naar het'meer trainen idee' te

krijgen. Verbeteren wil niet per se zeggen dat je een

divisie hoger moet spelen. Ook op het huidige niveau

kan men zich nog verbeteren. Een kei op eerste

divisie niveau is niet automatisch een goede eredivisie

speelster. Het is misschien nog wel leuker ookl"

Wat is de kracht en zwakte van het huidige

eerste?

"Deze groep is vooral erg technisch. Mooi en verzorgd

volleybal. Leuk om naar te kijken. Het is een zeer

homogene groep, een goed en vooral leuk stel bij

elkaar. De zwakte is het gemis aan ervaring. We

zouden er eigenlijk een oude rot bij moeten hebben.

Door het gebrek aan ervaring valt het dubbeltje nog te

vaak de verkeerde kant op. We hebben ook nog niet

de kwaliteit om in het geval van een slechte wedstrijd

een bewust beroep te doen op ons " basisniveau".

Van daaruit zou je weer in de wedstrijd kunnen

groeien. Dat heeft uiteindelijk weer een beetje met

ervaring te maken."

Ben je tevreden over de trainingsintensiteit? De

heren willen altijd maar meer trainingsuren, geldt

dat ook voor de dames?

"lk heb absoluut geen klagen. De situatie met de

heren is niet vergelijkbaar. We spelen op een ander

niveau. De belangen zijn niet zo groot. Vergoedingen

zij niet van toepassing. We werken met andere

doelstellingen. Zo rs er nog een aantal factoren op te

noemen waardoor de vergelijking mank gaat lk denk

dat Nefit Orion het landelijk gezien qua trainingsuren

voor de 1" divisie helemaal niet slecht doet. Er zijn

zelfs eredivisieteams die hetzelfde aantal uren maken.

Daar komt nog bij dat de dames (maar de heren ook)

studeren of werken. Wat de intensiteit betreft, heb ik

over het algemeen niet te klagen al zijn sommige

dames opvallend vaak een 'tikkeltje'vermoeid. Dat

hoeft niet altijd met werk of trainen te maken te

hebben."

Wat zijn je prognoses voor de rest van de

competitie?

" Eigenlijk kan het nog alle kanten op. ln de komende

drie wedstrijden krijgen we nog twee ploegen die

boven ons staan. Als we die winnend af zouden

sluiten, kan Nefit Orion de eerste helft op een derde

plaats eindigen. Dan zit er nog van alles in het vat.

Omgekeerd hoeven we maar een paar wedstrijden te

verliezen en Nefit Orion hangt weer onder aan de lijst.

Een gekke competitie! lk reken erop ergens

daartussenin te eindigen. Het afgelopen jaar pakte

Nefit Orion in de tweede helft maar liefst 36 punten.

Als we die stunt herhalen, eindigen we net als vorig

jaar in het linker rijtje."

Wat is het perspectief voor heÍ eerste damesteam

van Nefit Orion?

"Het kan alle kanten op. Centraaldaarbij is de vraag:

wie gaat en wie bluft. lk kan een heel betoog houden

over de afhankelijkheid van ander verenigingen in dit

2t

"Er zit nog
van alles in
het vat"
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DarvlEs 1 van Nerlr OruoN
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I

I

SPORTIEF
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1

CHANTAL
WILLEMSEN

SANNE KEIZER

DANIELLE
GOORMAN
FRANCIS
VAN DIJK

ELLEN
KRABBEN

INGE :

STRIJBOSCH

WENDY TE
WELSCHER
TJITSKE
PUNTER
MARIEKE
MILDER

MARLEEN
DUURSMA
JUDITH
SPEKSCHOOR

LOTTE
KRABBEN

Beroep/studie

'18 jaar Toegepaste psychologie

16 jaar HAVO 5

20 jaar Personeel en arbeid

27 jaar Commercieel/administratief
medewerkster

1B jaar Academie lichamelijke
opvoeding

19 jaar Culturele/maatschappelijke
vorming

19 jaar fysiotherapie

19 jaar Maatschappelijk werk en
dienstverlening

17 jaar Sociaal pedagogisch werk

25 )aar Activiteiten begeleidster
verstandel iik g eh àndicap.ten

21 jaar Fysiotherapie

19 jaar Pedagogiek

Hobby's

Winkelen en stappen

Motorrijden, beachen
en snowboarden
stappen en winkelen

Beachen, fotografie,
snowboarden, reizen

Andere sporten en
shoppen
Winkelen en stappen

Tekenen en uitgaan

Uitslapen; stappen
met vrienden, uitgaan

Stappen en winkelen

Uitgaan met Guido en
snowboarden
Lezen en sporten

Uitgaan en winkelen

Hekel aan

Arrogante/sch ij n hei Iige
mensen, vroeg opstaan

Stilzitten

Oneerlijke mensen

Kortzichtigheid van de
reguliere geneeskunde

Treinvertragingen

Oneerlijke mensen en de
afwas
Arrogante mensen

De wekker. liegen en
oneerlijkheid
Arrogante mensen

Gezeur, moeilijk doen en
verliezen
Arrogante mensen

Vroeg opstaan

1. CHANTAL
WILLEMSEN

6. INGE
STRIJBOSCH
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verhaal: Wie kan wel op een hoger niveau spelen (let

wel: spelen dus en niet trainen, want op een hoger

niveau trainen kan in onderling overleg natuurlijk

altijdl)? Wie is bereid het komende jaar voor Nefit

Orion te spelen? Het vervelende vind ik dat ik dat
proces als trainer niet onder controle heb. Je doet je

best een goed team neer te zetten. Een prettige

werksfeer te creeren. lets aan te reiken wat andere
verenigingen niet kunnen of hebben. Dan nog ben je

afhankelijk van de grappen en grollen van derden.

Nefit Orion raakt zijn meest getalenteerde speelsters

altijd kwijt. Als het in het belang van de speetster is, is

dat geen kwade zaak. maar de leiding van de dames

blijft zich inzetten om in Doetinchem ook een echte

Wat kunnen we van de aanstormende jeugd/ c.q.
j e u gdopl ei d i ng ve rwac hten ?

Ook nu weer zit bij de jeugd een aantal talenten. We

denken dat deze nog een tweetaljaren nodig hebben

om te rijpen. Op dit niveau bij Nefit Orion spelen, is

voor dat soort speelsters en ook voor de vereniging

erg belangrijk. Daarom moeten we kost wat kost dit

niveau behouden. De dameslijn bÍnnen de vereniging

functioneert redelijk. Het kan natuurlijk nog veel beter

Daar zljn we ook mee bezig. Van fouten leren is

daarbij essentieel. We moeten ook voorkomen dat er

(zoals in het verleden) teveel mensen gefrustreerd

afhaken. Let wel, we doen het niet voor onszelf, niet

voor de vereniging, maar voor de speelsters die deel
topper te houden

Ben jij een typische damestrainer?

"ln het verleden heb ik ook als herentrainer gewerktl

Rhoda, Lobith Wevoc, Westervoort, Setash, Huissen;

Sparta, Zelhem (minder succesvol) en een tiental
jaren geselecteerde jeugd Nooit hoger dan derde

divisie. Twee laar geleden zei iedereen dat de heren

van Nefit Orion aan een mislukte missie begonnen.

Jac van Gompel immers was een typische

damestrainer Nu blrlkt dat Jac met heren net zo goed

uit de voeten kan als met dames. Zo stellig als Jan

Berendsen (die zegt dat hij absoluut geen heren-

trainer is) wil ik niet zijn. Misschien komt het wel

doordat ik de afgetopen jaren bij zowel Gemini,

VoCaSa als Nefit Orion erg leuke en voor dat niveau

uitstekende teams heb mogen trainen."

Stand*eerste divisie B
1 FlorieVrevok
2 Switch'87
3 Set-Up'65
4 TSL SomasiActivia
5 CB.Nesselande
6 GeeversA/CL
7 Nefit Orion
I Setash
9 SNS-Havoc
10 Vanilla VC 2
11 Utrecht
12 Mikro-E.Roosendaal

*Uitgezonderd de met 3-2 verloren wedstrijd
tegen Mikro-E.Roosendaal van 15 december

10-37
10-32
10-31
10-29
10-28
10-24
10-24
10-24
10-20
10-20
10-18
10-'13

De basis moet
gezond zijn

uitmaken van de vereniging.

ln een vorig interview heb ik al aangegeven

dat voor mij niet alleen de top in een

vereniging heilig is. De basis moet gezond zijn. Een

piramide-model dus, waarbij het niet of of, maar en en

moet zijn. Dit mogen we niet uit ons oog verliezen. De

echte talenten komen als het goed is toch wel op de
juiste plaats terecht. Met trots kun je dan zeggen: Hé,

zie je dat, die heeft zijn of haar opteiding bij Orion

gehad. De tribunes bij de heren en dames moeten

's avonds vol zitten met spelers en speelsters die

's middags in dezelfde hal hun pot hebben gespeeld

en na die wedstrijd zijn blijven hangen om naar hun

helden te kijken. Een mooie droom, hè? Je moet altijd

wat te dromen hebben en in je dromen blijven

geloven.

Zaterdag í9 ianuara ZOO2 í6,30 uur
Nefit Orion - Vanilla VG

Dames 1 van NEFIT ORION gaat
n ieuwjaa rskalenders verkopen

Prachtige full color kalenders van 2002 met
daarop de selectie van dames 1, voor de prijs
van slechts 5 gulden...
De opbrengst komt volledig ten goede aan
DAMES 1, dus steun dit ambitieuze team door
één of meerdere aan te schaffen.
Eventueel te bestellen bij;
Joop Keizer, te!: 0314 342869 of
via E-mail: keikui@tebenet.nt
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Sporthal Rozengaarde Exit?
Dat ondenwerp houdt de gemoederen binnen de gemeente Doetinchem toch wel een "beetje,, bezig. Eind
oktober filosofeerden Dick Vlsser van het dagbtad de Getdertander over deze zaak met Nefit Orion-voorzitter
Koos Kuiper. Vier dagen later ging Remko Atberink, een collega van Dick Vlssel over de accommodatie
Rozengaarde verder. Het volgende tekende hij op:

AccoMMoDATlE: Orion, De Gazellen en NDD in
denktank over toekomst Rozengaarde
De gemeente Doetinchem heeft het bureau

Marktplan Advies BV ingehuurd om samen met

Nefit Orion, Wienk/De Gazellen en NDD te praten

over de toekomst van sportcentrum Rozengaarde.

Op uitnodiging van het ondezoeksbureau uit Bussum

kwame n verteg e nwoo rd i g ers van zwemveren ig ing

NDD, handbalvereniging De Gazellen en volleybal-

vereniging Orion onlangs tesamen.

Binnenkort komt het bureau met haar bevindingen.

Gesprekspalcners n de 'denktank' voor het onder-

zoeksbureau waren Dick Kettelarij (De Gazellen),

Johan Boon (NDDr en Wim Boonekamp (Orion).

Opmerkelijk is de urtnodigrng aan De Gazellen.

Hoewel het eerste mannenteam in de eredivisie

speelt, maakt de ploeg minimaal gebruik van

Rozengaarde 'Dat klopt helemaal", bevestigt

Kettelarij. "De gemeente is echter op zoek naar

gegevens over eventL.lele nreuwbouw, dan wel enige

aanpassingen van de huidrge locatie. Om dat beter in

beeld te krijgen. hebben we dat gesprek gevoerd.',

De Gazellen bracht trldens het gesprek diverse

aspecten van een eventueel topsportcentrum naar

voren. "De plek van de huidige horeca is niet erg

gelukkig. De kleedaccommodaties zijn ook

gedateerd", vindt Kettelarij. We hebben ook de

medische voorzieningen en een ruimte voor

krachttraining genoemd ' Of Rozengaarde

mogelijkheden biedt tot verbouwing, daarover blijft

Kettelarij op de vlakte. 'Als die ruimte er niet zou ztjn,

bouwen ze er toch een stuk bij aan." De voorzitter van

de topsportsectie van De Gazellen weet echter niet

met welk budget de gemeente aan de slag gaat.

"Dat maakt het uiten van wensen wel even moeilijker.

lk denk dat de gemeente Doetinchem het hier niet

over tienduizenden guldens heeft."

NDD-adviseur Boon reageerde verrast op de

uitnodiging van het ondezoeksbureau. "Dat verhaal

was nieuw voor ons, we wisten niet dat het speelde.,'

De Doetinchemmer, voormalig NDD-voozitter en

thans adviseur van het bestuur, vindt het terecht dat

de toekomst van Rozengaarde tegen het licht wordt

gehouden. "De accommodatie is twintig jaar oud.

Toen werd er anders gebruik van gemaakt dan nu.',

Als voorbeeld noemt Boon het zwembad, waarvan

NDD hoofdhuurder is. "Teruvijlde bevolking van

Doetinchem is verdubbeld, is het met de zwem-

accommodaties alleen maar minder geworden. Het

buitenbad is de gemeente namelijk al kwijtgeraakt.,'

Verrast was Boon eveneens over de opmerkingen van

Orion-voorzitter Koos Kuiper in deze krant. Hij

bepleitte een nieuwe topsporthal, samen met scholen-

gemeenschap't Brewinc.

"Het lijkt wel of Orion op twee paarden wedt. Dat mag.

Misschien willen ze het liefst een topsporthal met een

plafond dat wel hoog genoeg is. Lukt dat niet, dan

hebben ze de nodige inspraak in de toekomst van

Rozengaarde."

Ook voor de zwemclub ziet Boon mogelijkheden. ',De

gemeente heeft het er over om topsportevenementen

naar Doetinchem te halen. NDD heeft daar de

accommodatie niet voor. Als er dan toch een hal bij 't

Brewinc komt, leg er dan een wedstrijdbad naast. Dan

kan NDD ook groeien, nu hebben we een ledenstop.,'

27



Orion Exores

De vrijwilliger Ruud Hofland
'Als het werk niet af is, gaan we doór,

Het is een kwartier voor de wedstrijd. Ruud Hofland staat in de Vlp-room de bobo,s te woord. Komen er
een paar ongeruste orionners op hem af: "Hé Ruud, het net hangt nog niet.,, ,,Maar jullie zouden toch
voortaan 't net ophangen?', antwoordt Ruud droogjes.
venararring alom' Ruud hangt het net niet meer op, dat is even schrikken. Hoe krijgen we dat zo snel
voor elkaar? Ja, nou moet er even wat georganiseerd worden.

Als je bij Orron praat over vrijwilligerswerk, dan kom je
vanzelf bi1 Ruud en Antoinette Hofland. Samen staan
zij al meer dan dertig .1aar dagelryks klaar voor de

vereniging Ruud rnmrddels 66, heeft net een

enerverende week achter de rug. Aan de kast in de

woonkamer hangen drre Sinterklaasmantels.

Antoinette loopt met naald en draad nog even de
pietenpakken na voordat alles weer de doos in gaat.

Ruud was de dag eryoor, op 5 december van ,s

morgens zeven tct aat in de avond in de weer als
Goedheiligman

Sint bezocht de ktnderen van Orionleden, diverse
scholen. Elk bezoekle deed weer wat flapjes belanden
in de kas van de vererigrng

De drukke dagen begrn december, het is maar één

van de duizend-en-een activiteiten waarmee Ruud en
Antoinette de club at.laren tezijde staan.

Ruud: "lk geef toe dat rk een druk baasje ben. Maar ik

moet wat om handen hebben. lk ben nou eenmaal
geen stilzitter. Laten we maar zeggen: ik kan het niet
laten."

Ruud wil alles keurig in orde hebben.

Als hij wat regelt dan zal het ook

goed gaan Hij herinnert zich nog de

"De jongelui denken
warempel dat alles
vanzelf gaat hier"

Ruud Hofland: ,,lk geef toe
dat ik een druk baasje ben,,

er nog wel eens een, zodat je in de vroege uurtjes
thuiskwam."

Vrijwilligerswerk vroeger. Wat is het nu nog? Ruud
weet het wel: "Vroeger stonden de kinderen te

trappelen om ergens mee te mogen helpen. Velden
inrichten, borden plaatsen, voor de ballen zorgen.

Kom daar nu nog eens om. De jongelui denken

warempel dat alles vanzelf gaat hier.,,

Het was rond 1g7i dat het

echtpaar Hofland zich in

Doetinchem vestigde. Antoinette

ging volleyballen. Roel Raterink,
die toen voorzitter was, vond dat ieder team een
scheidsrechter moest hebben. Ruud, de Brabander

die zichzelf van oorsprong tot de rasechte voetballers
rekent, was bepaald niet van plan een volleybal aan te
raken. Maar fluiten? Dat was best te proberen.

zaterdagen in de sporthal. dat de thuiswedstrijden

werden gespeeld. "Om negen uurwaren we met een
clubje in de hal. Het begon met de jeugd, het eindigde
laat in de avond met Heren 1. Tegen middernacht

waren we klaar. Moe, maar voldaan. En dan pikten we
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Ruud ging 'fluitend' door de opleidingen en belandde

al vrij snel op nationaal niveau. Het duurde ook niet al

te lang of hij nam de districts sectie arbitrage van het

district Oost-Gelderland op zich, Vervolgens

verzorgde hij de scheidsrechtersopleidingen en de

wekelijkse aanwijzi ngen.

Dat Ruud als militair in 1974 werd overgeplaatst en in

Oss ging wonen, verhinderde niet dat hij nog vrijwel

elk weekeinde in Doetinchem orde op zaken stelde.

Gelukkig voor de vereniging kon Ruud al na twee jaar

weer terug naar Doetinchem verhuizen. Hij startte

direct weer een nreuwe activiteit op: de Orion

Express, "Dat was werken tegen de

klok, want het kvyam meestal neer

op nachtelilke stencil- en raap-

partijen.' Samen met Roel Booy

zette hij ook net;aa'i,kse

bedrijfstoernoor op Gedurende enkele

het te gek dat Bert de laan uit werd gestuurd, zonder

dat het hele bestuur in deze maatregel was gekend."

Eén jaar legde Ruud ook het fluige op de kast. "Dat

was begin jaren tachtig. Heren 1 zou landskampioen

worden en ik vond dat ik er met mijn gedachten niet

bij was als ik ergens zat te fluiten, terwijl ik wist dat

ons eigen eerste team ergens anders stond te

zweten."

Het is makkelijker zich af te vragen wat Ruud Hofland

allemaal NIET heeft gedaan bij Orion. Want dan ben

je snel klaar. Ruud heeft eigenlijk alles gedaan bij de

vereniging. En doet nog steeds meer dan genoeg.

"Het gaat öesf goed
met het ledenverloop
binnen de vereniging"

Zo draait al sinds 1985 de

ledenadministratie op Ruud's

computer. "Heb jij eigenlijk je

contributie alvoldaan?" is de

tegenvraag waarmee hij zijn

donderdagavono werd er dan gespeeld. Bijvoorbeeld

in de ilskoude markthal Heel gezellig' heeft Ruud

altijd ervaren her <rompentoernooi voor de jeugd. "Dat

werd gehouden in de Van Pallandthal in Varsseveld

na de open clubkampioenschappen. Dat was

geweldig, hier kuramen de top-jeugdteams uit heel

Nederland op af De eerste nationale toernooien

werden ook in Varsseveid gespeeld, terwijl de

districtswedstrrlden altijd rn de Paasberghal in Terborg

plaatsvonden

Perfectionist als Ruud nu eenmaal is, botste het nu en

dan ook wel binnen de vereniging Zo trok Ruud zich

terug uit het bestuur na het plotselinge ontslag van

Bert Funke als trainer Dat was ten tijde van het BB-

bestuur, zeg maar het Booy-Bloem-koppel. lk vond

interviewer in verlegenheid brengt. "Overigens: het

gaat best goed met het ledenverloop binnen de

vereniging. We hebben er nog bijna 400. ln de top-

periode waren dat er 500. ln vijftien jaar met honderd

gedaald, dat is helemaal niet slecht hoor."

Dertig jaar Ruud Hofland voor Orion, gaan de jaartjes

niet tellen? "Eigenlijk," zegt Ruud, "ben ik gek. tk ben

inmiddels 65 jaar en werk ik me nog uit de naad voor

de vereniging. Toegegeven: ik kan het niet goed

laten." En zo denkt Antoinette er ook over.

Volleyballen doet ze niet meer, maar in de loop der

jaren heeft ze gefloten voor de jeugd, achter de kassa

gezeten, opleidingen verzorgd, de shirtjes en broekjes

van vier teams wekelijks gewassen en gestreken.

En nu dan Sinterklaas. Antoinette: "We doen dat nu

tien jaar. Maar als ik zeg hier heb je de

rotzooi, dan stort alles in. Dat kan toch ook

niet?"

Beider mening is duidelijk: de leden van de

vereniging zullen méér moeten gaan doen.

Het moet niet altijd op dezelfden neerkomen.

"Wijzijn grootgebracht met de boodschap:

het werk moet af. En als het niet klaar is, dan

neerkomen
3t

Antoinette Hofland: Het moet niet altíjd op dezelfden
gaan we door. Lambiek Knepflé

Orion Expres Seizoen 2ooltoo?



NEFIT OR.ION }IETREN 2
Nefit Orion nog op waakvlam

Nu het seizoen 2001-2002 ongeveer op de helft is

aangekomen kan een tussenstand worden

opgemaakt. Nefit Orion heren 2 heeft tien

wedstrijden gespeeid waarvan vier maal tot winst

werd gekomen. Enrge wisselvalligheid in de

gespeelde wedstrilden kan wel vastgesteld

worden, ofwel:

Nefit Orion Heren 2 staat nog op de waakvlaml

Oorzaken van deze w sselvalligheid moeten

gezocht worden n het veelal niet compleet zijn

van de selectie ce opgelopen blessures,

waardoor steeds w,rsselende opstellingen de

stabiliteit niet ter goede kwamen. Een korte

winterstop kan n sschien helpen. Wanneer de

uitslagen van ce gespeelde wedstrijden worden

geanalyseerd <an geconcludeerd worden dat

Nefit Or on rn eoe.e wedstrijd punten heeft weten

te pakken ln ce : en wedstrijden werden 23

punten benaalc Hrerdoor staat Nefit Orion op de

achtste plaars

2 Stefan van Zuijlen 28 1.91 diagonaal

35 1.83 spelverdeler

Na de wintersioc za Nefit Orion heren 2 met goede moed aan de tweede seizoenshelft beginnen. Wanneer
de blessures van Paul Bloem, Remco Hoornweg en Emilete Dorsthorstweergeheeld zijn staat heren 2 in de

startblokken om rer vuurtle weer enigszins op te stoken.

ledereen fijne feestdagen toegewenst en natuurlijk een spoÉief en gezond 2002.

SÍand
tieprogramma Derde divisie heren

'izoen 2OO1-2OO2 Regio oosÍ

Nr Naam
1 Erik Veenstra

3 Stefan Brocken
4 Fred Wellink
5 Jaap Bakker
6 Remco Hoornweg 24
8 Gerard Wesselink 48
9 Emile te Dorsthorst 34

Leeftijd Lengte Positie
39 '1.91 diagonaal

29 1.88 spelverdeler
44 1.97 buiten
34 1.83 libero

1,97 buiten
1.96 midden
2.09 midden

11 Paul Bloem
Trainers: Gerard Wesselink, Fred Wellink en

Paul Bloem

1 Multimate/DeVoKo 9-33
2 Bovo 2 9-33
3 Victoria 10-30
4 Harambee 10-29
5 Wevoc 10-28
6 SNS/MTSH 9-26
7 Time Out'75 9-23
8 Nefit Orion 2 9-21
9 Sans/Flash 9-20

10 Vivante/Wivoc 9-16
11 SNS-Havoc 2 9-9
12 AD Stegge/VWC 8-7

VivanteA/Uivoc 1

Nefit Orion
Nefit Orion
Multirnate/DeVoKo 1

AD SteggeA/fVC 1

Nefit Orion
Harambee 1

Nefit Orion
Time Out'75 1

Nefit Orion
Nefit Orion
SNS/MÏSH 1

- NeÍit Orion
- Wevoc 1

- Sans/Flash 1

- Nefit Orion
- NefÍt Orion
- Bovo 2
- Nefit Orion
- Victoria 1

- Nefit Orion
- SNS-Havoc 2
- VivanteAiVivoc 1

- Nefit Orion

Za 12 jan
Za 19 jan
Za 2 febr
Za 16 febr
Za 23 febr
Za 2 mrt
Za I mrt
Za 16 mrL
Za 23 mrl
Za 6 april
Za 13 april
Za 20 april

16.00 uur
16.30 uur
16.30 uur
15.15 uur
12.30 uur
16.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
17.00 uur

Teamsponsor

dtu,
IUEFIT

JJ
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Heren eredivisie
De redactie van de Orion Expres keek maandagmorgen 5 november belangstettend naar een kop en aftiket op

de spoftpagina van de Gelderlander over de competitiewedstrijd PZ Dynamo - Nefit Orion (heren).

Op de spoftpagina stond onder meer het volgende:

Sikking lichtpunt tegen Dynamo
Sander Sikking was een van de lichtpunges bij

Nefit Orion dat zaterdag kansloos was bij

meervoudig kampioen PZDynamo (3-0).

De lange hoofdblokkeerder van de Doetinchemse

eredivisieploeg begon in de basis. "sander stond
anderhalve set uitstekend te spelen", vond

Oriontrainer Jac van Gompel die hem daarmee

beloonde voor zijn grote inzet en progressie op de

training.

"Sander begon in de eerste set met twee serves-

en blokpunten. ln totaal heeft hij vier punten uit de

blokkering gehaald. Hij verdiende het om te

spelen", zei Van Gompel.

Voor de redactie was dit artikel aanleiding om met

Sander Sikking kort in gesprek te gaan. Het volgende

werd uit de mond van de 22-jarige volleyballer

opgetekend.

"ln de competitiewedstrijd tegen PZDynamo stond ik

anderhalve set in de basis. Dat was een hele ervaring.

ik heb er volop van genoten. Het was een beloning

van trainer/coach Jac van Gompel -zo hoorde ik

achteraf- voor mijn grote inzet en progressie op de

training."

De lange hoofdblokkeerder (2.12 m)

kwam halverwege het vorige seizoen

over van de tweede divisionist DeVolCo

sprong! Nu zit ik alweer één seizoen bij Nefit Orion. lk

kan tot nu toe nog niet rekenen op een basisplaats,

maar boek steeds meer progressie. Bij DeVolCo

trainde ik twee keer per week en bij Nefit Orion vier

keer. Dat was een behoor-lijke overgang en wel even

wennen. Door de enorme trainingsintensiteit ben ik

behoorlíjk vooruit gegaan. Bovendien maakte ik dit

seizoen de hele voorbereiding mee, zodat ik vanaf het

begin met het team kon meegroeien. En 'groeien'doe

ik nog steeds; ik investeer in mijzelf (kan nog veel

meer) en zie wel hoe ver ik kom".
,tk iàiigstggf rrainer/coach Jac van Gompet is van

mening dat Sander het in zich heeft

om een vaste waarde voor het team

te worden. "Bij zijn vorige club ging het Sander

Sikking relatief makkelijk af. Nu moet hij zich laten

gelden op het allerhoogste niveau. Dat vergt tijd maar

er zit duidelijk progressie in. Zijn instetting is goed.

*" 41

raí*#Ík

-,,a
Sander Sikking:
laten gelden op
niveau

h
H| moet zich
het allerhoogste

'88 uit Deventer om zich bij Nefit Orion verder te

ontwikkelen, nadat hij enkele jaren daarvoor de

overstap maakte van WSV uit Wamsveld (tweede

klas) naar DeVolCo (tweede divisie). "Een hele

in mtjzelf'
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Het is afrarachten hoe het op lange termijn uitpakt. lk

heb hem ervmralbijgehaald omdat hij lang is, maar

het heeft geen zin iemand trij het team te halen die
geen talent heeft. Dat pÍkken de andere spelers niet.

De sterke punten van Sander zijn zijn inzet op de

traini ng, aanpassi ng van het trai ni ngsniveau,

opens'taan voor verbetering op technisch en tactisch

vlak en zijn leergierigheid'.

Bij een terugblik op de eer$e competitiehetft vindt de

22-jange Sander Sikking dat Nefit Orion in het begin,

vooral in de uitu,edstrijden, toch wat wisselvallig heeft
gepresteerd. "De laatste vier ontmoetingen tegen

respectievd ijk PZ}ynamo, Omniurorld/AN[VJ,

Appeal/SSS en Landslede Volleybalurerd een goed

niveau gehaald. h het in het begin wat minder ging,

kornt door het anrare progmmma tegen vooral sterke
ploegen".

Over de tu,eede helft van de competitie die zaterdag

15 december md de uih,ledstrijd tegen FlorieA/revok

begon, laat Sander zich in eerst instantie wat

terughoudend uit. 'Vrryok acht ik duidelijk sterker dan

de eerste ontmoeting in Doetinchenr, maar onrdat ook

ons niveau gegroeid is, moet NeÍit Orion uit meer

winstpunten pakken. De eerste helft waren het er
slechts tv'ree. Een beetje r,rreinig! Een vierde, vijfde
plaats blijfi ons doel en mijn prognose!,'

t$i*sfooptwg Ilk§; l
!ftzaÍnetirs van treftoths tflrÈmad h
vetrhoop tíàft tIseglcllaÉ gEd8íèn

LOOP EET{S BIï$NEfi II{ EEN KRINGLOOPWII{KEL

xtw@.F rilr8,o wn A,ddEtrvfut u i,r,

" Doetiftcheín: Fabriekstraat 24.
' {}Ift: gksterstrëat ig". 6roenlo: Den Sliern gUg4.
. Eíbergen: ítagen 19., I'Vinterswiik: Handelscentrum 6.

Oycrtollig huísraad? U bett: O3t4 - 3Í}O8AO.
Aktief henlt het gratis bti u thuts op.

Zaterdag 1 2 jan uari 2002 Nefit Orion - Lycurgus i 9.30 uur

"Het he;lefi geen zin iemand bij het team te haten
die geen talent heeft."

Bekenredstrijd
Nefit Orion r Appeal/SSS

Dinsdag I januari ZAOZ ZO.OO uur
Uitwedstriid zaterdag S januart 2AAz
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Jeugdcompetitie
Jongens A1 simpel kampioen!
Jongens A1 is zaterdag 8 december 200í

kampioen geworden in de tweede klasse A-

jeugd door winst op Smash '68. Het team had

aan twee gewonnen sets genoeg om zich

kampioen te mogen noemen.

De wijze waarop dit kampioenschap is behaald

geeft helaas weinig voldoening. Er zijn tot nu toe

slechts twee sets verloren.

Zwakke competitie

Bij de start van het nieuwe seizoen stond de

Jeugdcommissie nog in dubio: het team inschrijven

voor de seniorencompetitie (tweede klasse) of toch

nog een jaar A-jeugd. Het team dat maar zes spelers

had, speelde vorig seizoen nog in de B-jeugd.

Dit seizoen ztln er vilf nieuwe spelers bijgekomen: drie

van Huévo'85, één van SCM en één vanuit 82.

Het team werd rngeschreven voor de kampioens-

klasse A, maar omdat er te weinig aanmeldingen

waren in dit gewest, werd het team ingedeeld in de

2d" klasse A-jeugd, de hoogste klasse in deze regio!

Van een competitie is helaas nauwelijks sprake. Vrij

simpel werden de tegenstanders verslagen. Alleen

tegen Rohda en tegen Smash '68 liet het team een

set liggen. Op deze manier krijgt de jeugd niet wat het

verdient: spelen op niveau. Achteraf gezien was

! ii i!ir''

Jongens A1: Weinig voldoening

indeling in de tweede klasse in de seniorencompetitie

misschien een betere keus geweest, zeker nu het

team, dat die plaats zou innemen, zich uit die klasse

heeft teruggetrokken. Dit betekent dat er voor de

jongens geen mogelijkheid meer is op niveau in de

seniorencompetitie te spelen, want na heren 3, dat

uitkomt in de eerste klasse, komen heren 4 en 5, die

beide uitkomen in de vierde klasse.

Kortom, weinig uitdaging voor onze jeugdspelers

binnen de eigen vereniging!

Het kampioensteam bestaat uit de volgende spelers:

Mark van Ampting, Maarten Damen, Sjoerd Gudden,

Sander Jansen, Pieter Knipping, Thijs Kramer, Hans

ter Laak, Martin Meijer, Sjors van Swaay, Bob

Velthausz en Martijn Winkelman.

Trainer/coach is Theo Hugen.

Sinterklaastoernooi 1 december 2OO1 Mini's D

Verheugd zaten we, Ralf, Ruben en Stefan, in de auto, rijdend naar de Hessenhal in Hoog-Keppel. We

hadden allemaal erg zin in het Sinterklaastoernooi. Wouter, Rubens vriendje, ging ook mee. Tot onze

grote teleurstelling bleek het helemaal geen Sinterklaastoernooi te zijn, maar een toernooi zoals "altijd"

Jaap, Rutger en Gerben stonoen (of eigenlijk zaten) al

in de kleedkamer op ons te wachten Na de warming-

up was om 9.30 uur de eerste wedstrijd. Die wonnen

we met 2-0 in sets. Martin (onze trainer) kwam ook

nog even kijken, helaas pas na de eerste wedstrijd

(Vervolg op pag 41)
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(Vervolg van pag 39) Sinterklaastoernooi

Om ongeveer 10.30 uur was de tweede wedstrijd. Dat

was een hele spannende wedstrijd. De tegenstander,

Huevo, was bijna even goed als ons. Daarom liep het

een beetje gelijk op 11-14.15-18. Op het laatst stond

Het sterrenteam miniD:
Achterste rij vlnr: Ruben, Stefan, Jaap en MarÍin
Voorste rij: Rutger, Gerben en Ralf

hel21-23 voor Huevo. Ralf was aan de opslag: 2

raak, 1 mis,23-24. Huevo had de service. Die sloeg

de bal uit:24-24. Gerben had de service. Hij sloeg de

bal en JAI:25-24t De volgende set ging ook zo. Maar

omdat de vorige set zo lang duurde hadden we niet

zoveeltijd meer over. De zoemer ging bij een stand

van 18-17 voor ons. Eindstand: 2-0! Nog even

handjes schudden en dan snel naar de kleedkamer.

Toen bleek het dat we een bal misten, maar die was

snelweer gevonden. Twee kleuters waren ermee aan

het gooien. Daarna hebben we nog snel even naar

het klassement gekeken. We staan nu 2" met22

punten, Wevoc 1" met 26 punten, maar die maken we

wel in (hopen we). ledereen vertrok met een

opgewekt humeur naar huis.

Ruben en Ralf

Open clubkampioenschappen
Op 5 januari 2002

van de Open Club

gespeeld.

Meisjes A en meisjes B

komen.

worden de voorrondes

Kampioenschappen

hoeven die dag niet rn actie te

Jongens B en Jongens C hebben al vanaf begin

november wekelijks een extra (derde) training als

voorbereiding op de Open Club Kampioenschappen.

Jongens B wordt getraind door Theo Hugen; Jongens

C door Hennie van Haarlem Of deze extra trainingen

genoeg zijn ...? Op 5 januariweten we meer!

Jongens B speelt vanaf 10.20 uur in de Diekman

Sporthal in Enschede en mag samen met SNS-Havoc

Haaksbergen, SNS/Savico Enschede, Dijkman/WSV

',r/arnsveld en Longa'59 Lichtenvoorde strijden om

:,',,ee plaatsen in de halve finales.

Jongens C speelt vanaf 9.30 uur in Sporthal De

Fakkel in Losser en mag de strijd aangaan met

SNS/Savrco Enschede, Arke Pollux Oldenzaal en

Devoc Delden. Nummer één in de poule plaatst zich

rechtstreeks voor de halve finales. De nummer twee

maakt ook nog kans om door te gaan, maar is afhan-

kelijk van de resultaten in andere poules.

Meisjes C speelt eveneens in Sporthal De Fakkel in

Losser, vanaf '10.20 uur. Meisjes C maakt samen met

Arke/Pollux Oldenzaal, Volley'68 Losser, Krekkers

Mariaparochie en SNS-Havoc Haaksbergen uit wie

als nummer één doorgaat naar de halve finales. Ook

hier maakt de nummer twee nog een kans.

Het team wordt getraind/begeleid door het duo Jeroen

Westdijk/Bert Snippe.

Meisjes D mag die dag wat later beginnen. Vanaf

í2.00 uur moet dit team het in de Dynamohal in

Apeldoorn opnemen tegen Pelgrum/DASH Vorden,

Piet Zoomers/Dynamo Apeldoorn, VCV Varsseveld en

Rosstarts Rossum (O).

De meisjes moeten zich bij de eerste twee in de poule

plaatsen om door te gaan naar de halve finales. Het

team wordt getraind/begeleid door Hanneke Bloem.

Laat de spelers en hun begeleiders die dag niet

alleen staan, maar kom aanmoedigen! Het is altijd

leuk om de jeugd in actie te zien.
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Heren eredivisie
Wat heet vrij!
Een vraag die je toch regelmatig

hoort. Wat doet zo'n eredivisieteam

van NEFIT Orion nou in de periode

rond Kerst en Oud en Nieuw? Zitten

de spelers thuis, gaan ze op vakan-

tie of consumeren ze in die periode

overmatig, zodat ze dichtgroeien?

Een tipje van de sluier; spelers en staf zijn vrij. Maar

ze zljn op de een of andere wijze toch bezig met

volleybal. De start van het seizoen voor de spelers is

halvenruege augustus begonnen. Ruim vier maanden

zijn de spelers aan een fysiek zwaar regime

onderworpen geweest. Daar komt dan de spanning

van de wedstrijden nog bij Een zware vier en een

halve maan d. Ze zljn aan rust toe. Opkomende

pijntjes, zoalsze dat noemen, kunnen genezen

Maar.. . .. ze krijgen van de trainer wel allemaal

opdrachten mee. Opdrachten die te maken hebben

met het op peil houden van conditie en 'kracht'.

Lopen en krachttraining tegen het 'dicht groeien'. Je

moet er toch niet aan denken dat je in januari weer

helemaal van voren af aan zou moeten beginnen?

De leden van de medische staf gaan op vakantie

eniof nemen de tijd om zich te oriënteren op het

vakgebied, eventuele aankopen te regelen en

misschien zelfs dingen uit te proberen. Mochten

spelers in die periode een behandeling nodig hebben

dan kunnen zij toch bij de medische staf aankloppen.

Met technische en meer algemene zaken kunnen de

spelers in die periode bij trainer en manager terecht.

De manager en de trainer hebben tijdens iedere vrije

periode sowieso vrijveelvuldig contact. lndien nodig

ook met het medisch team. Het'volleybalbedrijf

NEFIT Orion' draait immers gewoon door! Als het

moet zelfs op de feestdagen!! Trainer en manager

zullen tussen Kerst en Oud en Nieuw een aantal

b.-
AdriRademaker: "Ze
zijn aan rust toe"

gesteld, meedoen aan een toernooivoor jeugd onder

de 23 jaar. Tussen Kerst en Oud en Nieuw, 22, 20 en

29 december doen zij mee aan het jaarlijkse

Kersttoernooi. Een toernooi voor jeugd tot 23 jaar en

een toernooi waar ook trainer en manager van NEFIT

Orion hun ogen goed de kost zullen geven. Dat we

daar collega's zullen tegenkomen staat buiten kijf.

Onze NEFIT-jongens doen niet mee met een NEFIT

Orion-team. Ze doen mee met een team van oud piet

ZoomeríD jeugdspelers van onder de 23 jaar. Toch

gaan kijken daar in de Dynamohal in Apeldoorn. Er is

volleybalvan hoog niveau te zien.

Jullie zien het: iedereen van het eerste herenteam is

vrij. Nou ja; wat heet vrij!

Bedankt!!!! En tot volgend jaarl!! Tot gauw!!!

Adri Rademaker (manager heren 1)
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toernooien bezoeken, Het Conrad toer-

nooi in Almelo en waarschijnlijk ook het

'Witte Molentoernooi'in België. Een aantal

spelers gaat op vakantie, anderen nemen

hun rust thuis. Een aantal spelers van

NEFIT Orion is te bewonderen op een

toernooi in Apeldoorn. Ze mogen daar,

onder vooruyaarden die de trainer heeft
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GROTE CLUBACTIE
Hierbij de uitstag van ds trekking van de grote

clubactie.

Via de bekende kanalen bent u in het bezit

gekomen van 2lcÉen die ider líd van Nefit

Orion kijgt en ook moet betalen.

De lederwergadering heefi hiernee

ingËstemd.

Normaal werd het bedrag van deze loten met

de corïtributie venekend. Deze keer heefl. u

een orrersch rijvi ngskaa rt o ntvangen.

Het be§uur verzoeld u dan ook beleefd dít

geld zsm overte maken oP de bekerde

bankrekening.

Hopelíjk bent u een gelukkige prijswinnaar.

HeÉ bestuur.

De redactie en het bestuur van

Nefit Orion wensen

alle leden, sponsors, vrienden en
adverteerders een

Prettig Kerstfeesf
en een

Gelukkig en
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