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Woord van de voorizitter
Een gelukkig nieuwjaar! Graag wens ik alle

Ieden en vrijwilligers van Nefit Orion dit toe

Laten we hopen dat we met z'n allen een mooi jaar tegemoet gaan,

waarin voorspoed de tegenspoed zal ovenruinnen.

ln mijn vorige bijdrage sprak ik alover een gelukkig 2003. ln die zin had

ik toen de blik te ver vooruitgeworpen. Niettemin is een vooruitblik naar

de toekomst geen verkeerde zaak aan het begin van het nieuwe laar

De wens en daarbij ook de belangrijkste uitdaging is wel dat we met z'n

allen in staat blijken te zijn om het Topvolleybal binnen onze vereniging

ook voor de komende jaren veilig te stellen. Dit dan zowel voor wat

betreft het niveau. als het kunnen blijven beschikken over een

financiële basis. waardoor dit ook mogelijk is.

Aan één ding ontbreekt het in onze vereniging niet en dat is - ik

herhaal het nog maar eens - de geweldige inzet van een beperkt

aantal vrijwilligers die er steeds maar weer in slagen om zichzelf maar

ook anderen te enthousiastmeren om de ambities haalbaar te maken.

Met dat enthousiasme en met een stuk medewerking van de gemeente

en niet te vergeten van onze sponsoren moet het mogelijk zijn de

toekomstplan nen veilig te stellen.

Een andere wens is uiteraard om in het nieuwe jaar te voorkomen dat

we in 2002 de problemen van 2001 (weer) tegenkomen. Drt kan naar

mijn mening worden bevorderd door het management in de

verschillende lijnen en de vertegenwoordiging in het bestuur weer

geheel te bemensen. Pas dan is weer sprake van voldoende en tijdige

communicatie over de verschil-

lende onderuverpen die spelen.

Voorwoord redactie

Als alles volgens plan verlopen is,

ook de bezorging geen steekje laat

vallen, dan ligt de vierde Orion

Expres op tijd bij iedereen in de

bus.

De vierde uitgave geeft weer van

elk-wat-wils. Dit keer staat de

schijnwerper op dames 2 van

trainer/coach Giel Jansen en

dames 5 heÍ SOURCY team.

Terwijl de vierde uitgave van de

drukker komt, wordt achter de

schermen alweer een start

gemaakt voor de vijfde editie.

Jammer is het dat de redactie zelf

achter zoveel nieuws moet

a a nj ag e n. Wa a rsch ij n I ij k be seffe n

leden niet dat dit enorm veel

energie kost voor een redelijk klein

team.

Daarom nogmaals: Bijdragen en

nieuwtjes van alle volleyballeden -

iong en oud- zijn welkom.

Leden laat van je horen! Tot

schrijfs!

Redactie

ln die zin doe ik een oproep aan de leden om zich hiervoor in te zetten.

Graag wens ik tot slot iedereen een prettige en succesvolle voortzetting

van de competitie toe!

Met sportieve groet,

Koos Kurper.
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Vol leybalschool Sou RcY
Volleybalschool moet topvolleybal waarborgen

Regeren is vooruitzien of wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Deze begrippen worden door

volleybalvereniging Nefit Orion en Longa '59 uit Lichtenvoorde gekoesterd. Topvolleybal op

langere termijn dient in beide plaatsen gerealiseerd, gecontinueerd te worden.

Daarom namen beide volleybalverenigingen aan het begin van dit seizoen mede door een

behoorlijke financiële bijdrage van sponsor Nefit het project volleybalschool Souncy onder

handen.

Voor de geselecteerde meisjes, die wekelijks vier keer bij elkaar komen om het volleybal op

een hoger peil te brengen, betekent de selectie datzij naast de trainingen in de competitie als

volleybalschoo! SouncY, onder de vlag van Nefit Orion (dames 5) in de eerste klas spelen.

Volleybalschool Sourcy, dames 5 Nefit Orion. stelt zich

nische staf voor

Selectie:

- Nr. 12 Manon Gijsberts 14;aar,1.71 cm.

opleiding MAVO 3 Rietveld Lyceum, passer loopster,

5" seizoen. vorige verenigingen Huevo '85 en Nefit

Orion, traint bij NVS.

Waarom Sourcy 'Je traint veel en daardoor leer je

ook veel."

- Nr 13 Daisy van Rosmalen 14 1aar.1.66 cm

VWO 2 Het Assrnk (Neede), spelverdeelster, 5"

seizoen, vorige vereniging Dynamo Neede,

in de vierde uitgave van de Orion Expres met de tech-

Waarom SOURCY: "Gezelligheid, in de bus zitten

samen met de jongens, het volleybalspel is hartstikke

leuk."

- Nr. 14 Jill Verheij, 14 jaar, í.76 cm, opleiding

MAVO 3 Ludger College, spelverdeelster, 6" seizoen,

vereniging Nefit Orion.

Waarom Sourcy: "Het vele trainen, ik hoop dat de 2"

helft van de competitie ook goed gaat."
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Volleybalschool moet topvolleyhal waarborgen

- Nr. í5 Deborah Willemsen, 14 jaar, 1,80 cm,

HAVO 3, Ludger College, diagonaal, 9" seizoen,

traint bij NVS, vorige verenigingen Halley en Nefit

Orion.

Waarom Sourcy: "Het vele en felle trainen."

- Nr. í6 Margo Jolink, 14 jaar, 1.72 cm, VWO 3

Rietveld Lyceum, mid-aanvalster, 3" seizoen, vorige

vereniging Nefit Orion.

Waarom Sourcy: "Hartstikke gezellig, leuk team, je

traint vaak en je leert veel."

- Nr. í7 Sanne Heusinkveld, 15 jaar, 1.86 cm,

VMBO 3 't Brewinc, mid-aanvalster, 9" seizoen,

vorige vereniging VCV Varsseveld, vorig seizoen

meegetraind bij Nefit Orion.Waarom Sourcy: "Het

vele trainen, je leert veel, spelen met

leeftijdsgenootjes, en de "'LOL" (van het spelletje)."

- Nr. 18 Nienke Grievink, 14 jaar, 1.74 cm,

VMBO 3 lsendoorn (Warnsveld), passer loopster, 6"

seizoen, vorige vereniging Dash Vorden.

Waarom Sourcy: "Heelerg gezellig en leerzaam, ik

hoop nog een paar jaar te blijven."

- Nr. í9 Nicole Hesseling, 14 jaar, 1.84 cm,

HAVO 3 Ulenhof College, mid-aanvalster, 6"

seizoen, vorige vereniging Nefit Orion.

Waarom Sourcy: 'Het is hééél gezellig en super

leezaam. De 2" helft wordt wel moeilijker, maar ik

hoop dat we wel wat gaan winnen."

- Nr. 20 Nicole Harbers, 15 jaar,1.77 cm, VWO

3't Marianum (Lichtenvoorde), diagonaal, 6"

seizoen, vorige vereniging Longa 59 Lichtenvoorde.

Waarom Sourcy: "Supergaaf, omdat we goede

begeleiding en fanatieke trainingen hebben. En een

erg leuk team."

- Nr. 21 Marja Gijgink, 15 jaar, 1.78 cm,

Atheneum 3 Het Assink (Neede), passer loopster,

8't" seizoen, vorige vereniging Boemerang

Eibergen.

Waarom Sourcy: "Heel gezellig, je traint met

leeftijdsgenoten, het niveau is bijna gelijk, je leert

veel, omdat je veel traint."

- Nr. 22 Sharon Langenakker, 14 jaar, 1.72 cm,

HAVO 2 De Driemark (Winterswijk), spelverdeelster,

5e seizoen, vorige vereniging WIVOC Winterswijk.

Waarom Sourcy: 'Alles leuk, vooral veeltrainen en

"de jongens" en dat mijn vader vaak komt kijken."

- Nr. 23 Marloes Wesselink, 14 jaar, 1.72 cm,

VWO 3 Ulenhof College, passer loopster, 3"

seizoen, vorige vereniging Nefit Orion en traint ook

bU NVS.

Waarom Sourcy: "Het is erg gezellig en leezaam.(

lk hoop dat ik nog veellangerword dan 1.72cm.)"

Technische staf

Jan van Uiteft (met pet!): Sinds anderhalf jaar
dames 5 onder zijn hoede

Trainer/coach Jan van Uitert, 45 jaar,

vestigingsleider bij lmtech Arnhem.

Woont in Doetinchem is getrouwd en heeft twee

dochters van 21 en 15 jaar. Traint 4 jaar bij Nefit

Orion (Jeugd-selecties meisjes) en is twee jaar

trainer in regio oost geweest. Sinds seizoen 2000

heeft hij dames 5 van Nefit Orion, (opleidingsteam)

onder zijn hoede.

Vanaf mei 2001 is Jan van Uitert ook als trainer van

het Sourcy Team begonnen.

Momenteelvolgt hij de cursus trainer B. Hobbys:

volleybalen het huis opknappen.

Trainer/coach Erica Jolink, 42 jaar,

verkoop- assistente bij Rensa bv, woont in

Doetinchem, is getrouwd en heeft twee dochters van

14 en 12jaar. Speelde zelf bij Nefit Orion en bij

Sparta Zelhem.
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Volleybalschool moet topvolleybal waarborgen

Afstemmen

Na twee selectiedagen in het SOURCY centrum werd

in mei 2001 met twaalf meisjes tweemaal per week in

Doetinchem de training gestart om de verschillende

technieken, culturen en systemen op elkaar af te

stemmen. De technische staf had snel in de gaten dat

er voldoende talent en juiste mentaliteit in de groep

aanwezig was. Problemen leverde aanvankelijk de

trainingsintensiteit op. Eind juli was het niveau van de

groep redelijk gelijkwaardig. Technisch bleef er nog

veel te doen, maar enthousiast gingen de speelsters

met trainingsschema op vakantie.

Aug ustus startte de voorbereidingstrain in gen i n

Zieuwent. Maandag 2 uur, woensdag 2 uur,

donderdag 2 uur (fitness/mentale begeleiding) en

zaterdag 2 uur trainen (o.a. in de Kruisbergse bossen

in de stromende regen).

Met zo'n hoge trainingsintensiteit moet je geweldig

oppassen voor blessures, Gelukkig bleven deze mede

door ondersteuning van de fysiotherapeut uit.

Het was de bedoeling dat de selectie als dames 8 in

de derde klas de competitie zou ingaan met het 1-5-

systeem en drie passers. Aanvankelijk leverde dit

systeem problemen op, maar omdat het team steeds

beter ging draaien, wordt de tweede helft van de

competitie in de eerste klas gespeeld. Een extra

í " klasse G

1 VIOS Eefde D1
2 Vivante/Wivoc D1
3 Longa'59 D4
4 Boemerang D2
5 Bovo D1
6 VCV D,l
7 Favorita D2
B BaderieiDynamo D2
9 KSH D1

Dames 5: íe k/asse, 'pittige sambal'

zutate dobber. De meeste speelsters praten daarom

over:'Pittige sambal'.

ln december nam het team deel aan een jeugdtoer-

nooivoor top(eugd)teams in Apeldoorn om te

bewijzen dat het onder druk ook kan presteren.

Ondanks de nodige zenuwen en fouten werd de halve

finale gehaald en uiteindelijk beslag gelegd op de

derde plaats.

Momenteel wordt de basis gelegd voor de tweede

helft van de competitie. Het eerste doel is handhaven.

Daarnaast hoopt het team bij de voorrondes open

club in de categorie B de eindronde te halen. Aan het

team en de technische staf zal het niet liggen. Samen

gaan zij er voor en hebben veel vertrouwen in een

goed resultaat.

Meiden, ga zo door. En, belangstellenden zijn

natuurlijk hartelijk welkom bij onze

competitiewedstrijden. Een steuntje in de rug is altijd

welkom.

Jan van Uitert/Erica Jolink

Wedstrijdprogramma Dames 5

Za 19 jan í 1.30 Nefit Orion D5 - KSH D1
Za 2 feb 1 1.30 Nefit Orion D5 - Vios D1
Za 2 mrt 11.30 Nefit Orion D5 - Bovo D1
Za 16 mrt. 11.30 Nefit Orion D5 - VCV D1
Za 6 april 1 1.30 Nefit Orion D5 - Favorita D2
Za 13 april 1í.30 Nefit Orion D5 - Viv/Wivoc D'l

10-43
10-39
10-35
'10-34

10-3'1
10-25
10-25 I

10-18.-
',1 0.16 ': ,

10 KSV D1 10-14
11 SV Harfsen D1 10-13
12 Nefit Orion D5 1O-7

9



Hugo Slutter, traingr vaJl'.rrrrrrrrrr

Hugo Slutter is dit seizoen onder meer

trainer van dames 6, heÍ gezelligste team

van Nefit Orion. Over het team werd in de

derde uitgave van de Orion ExPres,

december 2001, uitvoerig geschreven.

Ruimtegebrek noodzaakte de redactie

Hugo Slutter in de vierde uitgave voor het

voetlicht te halen.

Hoe kijk jij als trainer naar dames 6?

"Het is een zeer'goed' uitgebalanceerd, gezellig

'breezer-team', met allemaal goedwillende, keihard

werkende, alles opzijzettende volleybalgekke meiden,

dat het bij een geregelde trarningsopkomst (niet altijd

haalbaar door werkzaamheden) nog aardig ver in

deze klasse kan schoppen. De teambesprekingen

vinden, onder het genot van een 'breezer', plaats in de

stamkroeg 'Havanna'. Helaas zoekt het team nog een

'geschikte' coach. Gegadigden kunnen zich melden."

(Tel. 335301)

Wanneer ben jii met volleybal begonnen?

"Sinds 1968, mijn 17" 1aar, sta ik op het volleybalveld.

lk startte bij heren 5 van de fusie-ploeg DVC-Phoenix

en was zelf actief tot 1998 in diverse teams en

klassen (divisies), waarbij

ik onder meer opklom van

heren 4 tot heren 1 bij

Orion (eerste divisie).

"Het team zoekt nog
een geschikte coach!"

periode was ik bovendien trainer-speler-coach van het

eerste herenteam (promotieklas) van Huevo'85.

Op verzoek van dames 3 keerde ik dit seizoen terug

op het oude vertrouwde Orion nest. Bij dit team ben ik

trainer-coach.

De trainingsactiviteiten bij Nefit Orion hebben zich

inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dames 4, dames 6 en

dames 7 heb ik eveneens onder mijn hoede"

Fluit jij nog volleybalwedstriiden?

"Sinds 1972zil ik op de scheidsrechtersstoel. lk ben

van de lichting Frans Kamperman en Bob Wentink.

De oudere volleyballers weten welwie ik

bedoel Op dit moment heb ik code 43: 1"

scheidsrechter bij dames eerste klas en

tweede bij heren eerste klas. lk fluit vier of

vijf keer per jaar om mijn licentie te behouden. Het zal

duidelijk zijn dat de tijd ontbreekt om meer wedstrijden

te fluiten."

Wat doe je met de resterende vriie tiid?

Zoveelvrije tijd heb ik niet over. ls er naast de

trainingen en het fluiten nog spaarzame vrije tijd over

dan val ik soms in als coach of ik begeef me gewoon

als toeschouwer naar de sporthal."

Daarna zakte ik langzaamaan terug naar heren 4

oftewel niveau eerste klas. Tegenwoordig ben ik als

speler niet meer actief."

Waarom speel ie zelf nÍet meer?

"lk ben te druk met het vezorgen van trainingen.

Sinds 1980 oefen ik die activiteit uit. De afgelopen

jaren (januari 1998 - april 2001) trainde ik het eerste

damesteam van Huevo'85 (eerste klas) en in die

10



De vrijwilliger Wim Boonekamp

,rlk hou van een brokie initiatief'
Secretaris, waarnemend pen n ing meester,

wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, lid

redactiecommissie, lid sponsorcommissie, fotograaf,

lid beleidscommissie Nevobo Regio Oost en niet te

vergeten Sinterklaas. Dat hooÉ allemaal bij de

onvermoeibare duizendpoot Wim Boonekamp (58),

die we in het kader van onze serie over vrijwilligers

maar eens hebben 'uitgekleed'.

Niet dat het van harte ging. De Babberichenaar ziet

zichzelf liever als een vrijwilliger, die op de

achtergrond zijn noeste werk verricht. ln de

schijnwerpers voelt hij zich wat verblind, geeft hij toe.

Afkomstig uit het hardwerkende vissersdorp van

weleer Katwijk aan Zee, heeft Willem altijd fiks de

handen uit de mouwen weten te steken.

Opgeleid als installatietechnicus, later leraar in deze

sector, zag Wim steeds zijn heil in het in elkaar

sleutelen van ingewikkelde systemen. Op dezelfde

wijze heeft hij zich, toen hij acht jaar geleden naar het

oosten verkaste en met Orion in aanraking kwam, met

de vereniging beziggehouden. ,,Van mij moet het

allemaal goed lopen. Er moet structuur in het geheel

zitten. De taken moeten verdeeld worden. lk ben al

lang blij als twee of drie mensen weer een taak van

me over kunnen nemen." Waarmee hij ongewild

snel aan toe: ,,Op donderdag help ik Ruud en op

zaterdaghij mij ....'
Wim Boonekamp meldde zich, eenmaal in het oosten

neergestreken, direct aan als scheidsrechter. Bekend

met het volleybal was hij als geen ander: in zijn laatste

woonplaats Valkenburg (bij Katwijk) was hij immers

voorzitter van de plaatselijke volleybalclub en floot hij

ook voor de bond. ,,Tijdens een van de wedstrijden,

kwam ik in contact met Gerard Klomps, die toen

trainer-coach was van heren 3. Of ik

ergens voor geïnteresseerd was. lk

reageerde niet afwijzend met als

resultaat dat ik de volgende dag al een

telefoontje kreeg van voorzitter Jan Haring. In de

eerstvolgende ledenvergadering werd ik altot

secretaris gebombardeerd."

T'ljd om om zich heen te kijken had de kersverse

secretaris niet. Hij concludeerde, overigens niet als

enige, dat de vereniging in een flinke dip zat.

aangeeft, dat hij wel heel veel hooi

op zijn vork wist te nemen in de

loop der jaren.

Taakverdeling

N eem bijvoorbeeld het wedstrijdsecretariaat. Wi I lem

meldt bijvoorbeeld te zijn gekomen tot een

taakverdeling met de eerder in deze serie voor het

voetlicht gezette alles-aanpakker Ruud Hofland. Die

verdeling ziet er als volgt uit: ,,Ruud doet de

donderdagavond en ik de zaterdag." En Wim voegt er

t1

ik Ruud en op
zaterdag hii mii"
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De vrijwilliger Wim Boonekamp
Er was commotie om heren 1, die als het ware op een

eilandje binnen de vereniging opereerde Bij de

dames was het volgens Wim beter georganiseerd. ,,lk

heb me toen eens goed verdiept in de organisatie en

vond dat de vereniging min of meer was doodgelopen.

We moesten weer terug naar het oude Orion. Het kon

natuurlijk niet, dat heren 1 en 2 en dames 1

tegelijk hun thuiswed-strijden speelden met

maar 65 man publiek aan de kant."

,,lk vond dat er meer mensen actief bi1 de

vereniging betrokken moesten worden. Een

ook dat voor de top-wedstrijden de hele

zaal beschikbaar moet zijn en de tribunes worden

uitgeschoven." Kortom de wedstrijd-sfeer moest eens

flink worden opgepept.

lnmiddels, vindt Wim, is binnen de vereniging weer

een heel goede structuur opgebouwd. De taken zijn

goed verdeeld en er helpen veel meer vrijwilligers.

,,Het mooie is dat veel jeugdspelers van vroeger, die

door zijn gegaan naar de top, nu voor een flink deel

moesten worden"

zaken aan."

Wat zijn eigen positie binnen de vereniging betreft

geeft Willem toe, na altijd een sjouwer geweest te zijn,

toch graag werk te willen afstoten. Tot december hielp

hij nog mee met het klaarzetten van de zaal. ,,Het

kostte me moeite de eerste keer, toen ik slechts kort

voor de wedstrijd de VIP-ruimte binnenliep. ln plaats

van zoals gebruikelijk beneden in de zaal met tafels

en stoelen te schuiven. Men

vroeg al of ik soms ziek was!"

Boonekamp: ,,Laat ik

besluiten, ik zie het

langzaamaan oók als mijn taak

om mensen te stimuleren zich

te blijven inzetten voor Orion.

En bovendien: als anderen wat

van mij overnemen, ligt er

altijd wel weer een nieuwe

taak open. lk hou van een

brokje initiatief. Daar heb ik

altijd naar gezocht.

Lambiek Knepflé

weer verschillende andere taken hebben opgevat. lk

denk bijvoorbeeld aan mensen als Gerard Wesselink,

Loekie Raterink, Erik Veenstra, Paul Bloem, Bas en

Hanneke Bloem, George de Jong. lk sla er vast wel

wat over."

Zelf inmiddels tegen de zestig, vindt Boonekamp het

heel goed, dat inmiddels

vooral de 35- tot 40-jarigen

veel taken overnemen.,,Zij

zijn gewoon een stuk jonger

en kijken toch met beter

inzicht tegen bepaalde

'lk vond dat er meer
mensen actief bij de
vereniging betrokken

Hoffotograaf Wim Boonekamp in actie
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Even voorstellen
Ruth van Eenennaam is mijn naam, 19 jaar
oud en dit seizoen speel ik voor het eerst in
het tweede van Nefit Orion. Al van kleins-af-
aan volleybalde ik bij Setash in Huissen. Op
mr1n vijftiende speelde ik in het team waarin
ook mijn moeder volleybalde.

Het jaar daarop zocht ik het hogerop. De nieuwe
vereniging werd Gemini in EIst. Daar speelde ik twee jaar
in de derde divisie.
Vervolgens trainde ik mee bijArvevo (Arnhem) en Nefit
Orion. lk koos uiteindelijk voor Nefit Orion, omdat ik kon
meetrainen met het eerste damesteam.
Nu speel ik gezellig mijn wedstrijden in het tweede team.
En we winnen ook nogl!!
lk moest in mijn bijdrage voor de Orion Expres zeggen
dat Giel een 'geweldige' trainer is.
Overdag volg ik de opleiding aan de PABO in Nijmegen.
Mijn hobby's zijn: uitgaan, winkelen, skiën en natuurlijk
volleyballen
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MME§ E NEFIï OR}ilN
. Fenne Kneijnsberg

Mijn nog jonge volleybat
'loopbaan' startte bíj Setash
in Huissen. Vervolgens
speelde ik twee seizoenen bij
in Elst.

5
Gemini

aaao

Dit is mijn eerste seizoen bij Nefit
Orion. lk vind het hartstikke leuk om in
een heel gezellig team met vooral
jonge'meiden' te spelen.

tttttttt-

oooooo'o'o

looo"o'o"

Voordat ik met volleybal begon. ben ik met mijn zus meegegaan
om te kijken wat zij precies deed. Oefeningen en balspelletjes,
nou dat wilde ik oo* wet! Uiteindetijk oteet 

"dit 
dus voileybat íe zijn.

lk ben begonnen met volleyballen in Huissen bij setash. Hier rreo ix
met veel plezier gespeeld. Via een teamgenootje van mij kwam ik bi
Wevoc in Westervoort terecht.
Na twee jaar vol gezelligheid en volleybalplezier, was het Volvera in
Arnhem waar ik, na een half jaar in het buitenland te zijn geweest weer
ben begonnen. Ook br1 Volvera heb ik me prima vermaaki met een
gezellig stel meiden.
Dit jaar reis ik af naar Doetinchem om te volleyen. Het is alleen al een
stimulans om te weten dat er snoep in de auto aanwezig is. lk heb het bij
Nefit orion 2 goed naar mij zinl Het is een kei-gezellig tèam, soms te
gezellig. Ik vind het heerlijk om alles eruit te halen doór lekker fanatiek te
spelen En dan mag je daarna best van een lekkere douche genieten... I

op de PABO in Arnhem votg Ík de terarenopleiding. tn dezelfàe plaats
woon ik samen met mijn vriend. Het speciaat onoe-nvi1s trekt me. lk heb
nog twee jaar te gaan Maar gelukkig zit ik niet alleen àchter de boeken. ln
mijn vrrje tijd ben ik graag bezig. Gezellig met vrienden onder elkaar,
lekker stappen, zwemmen, skeeleren, dansen en natuurlijk ook lekker
een balletje spelen.
lk wens iedereen veel volleybalplezier toe en schroom niet om een keer
te komen kijken bijons meiden.
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Nr. I Henk Hansma
35 jaar 1.82 m

spelverdeler
Nefit Orion
Trainer trainings- en adviesbureau

Na 2 Sander Sikking
22 jaar 2.12 m

diogonoallmidden
Nefit Orion
Verkoop medewerker

Nr.3 Roy Harbers
25 jaar 1.98 m

passerlloper
Longa'59
Student internationale marketing

Nr.4 Age Baanstra
26 iaar 2.01 m

midden
Nefit Orion
Financieel adviseur

Nr. 5 Wout Yan Velzen
25 jaar 2.02 m

midden
Cadenz Nesselande
Medewerker binnend ienst

NEFI
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Nn ó Roland Rademaker
19 jaar I .92 m

speíverdeíer
Nefit Orion
Student bestuurskunde

Nr. 7 fosha Kailola
30 jaar 1.98 m

posserlloper
GeovéA/revok
Aud io/video-techn icus

Nr. 9,Richard Rademaker
19 faar 1.92 m

passerlloper
Nefit Orion
Student bestuurskunde

Nr. Il RogerBeumer
Z2iaar 1.97 m

diogonaal
Nefit Orion
Student informatietechnologie

Nr. l4 ArthurVennik
32iaar 1.92 m

posserlloper
NeÍit Orion
Manueel- en fysiotherapeut

NSORS

Account nt' / Bclasdngrdvlseur§

rar b.v.

MEBU ffi
2t

,oNsoRs

Rob
van Zoonen
teornort§

íltplonoÍorm
I :J 'J. . .',.i. .:-"

NSORS

iil$ ?-::;;;ti't:: :'tËz,r



Orion Expres Seizoen 2001-2002

Spo rthal Rozengaarde exit?
SpofthalRozengaarde en topsport in de Achterhoek houdt de gemoederen binnen de gemeente Doetinchem

bezig. Eind oktober filosofeerde Dick Visser van het dagblad de Gelderlander over deze zaak met Nefit Orion-

voorzifter Koos Kuiper: Ultieme poging tot komst sporthal

Vier dagen later ging Remko Alberink, een collega van Dick Vr.sse4 over de accommodatie Rozengaarde

verder: Orion, De Gazellen en NDD in denktank over de toekomstvan Rozengaarde.

ln de spoftkatem van 15 december veruolgt Dick Visser zijn relaas:

Vernieuwd Rozengaarde met Bezelhorst wellicht nieuwe kans
Zonder topsportaccommodatie geen topspoÉ. Ook niet in Doetinchem, waar de thuishal van de volley-

ballers van Nefit Orion, Rozengaarde, nooit werd gemoderniseerd. Wellicht verandert dat volgend jaar.

Volleybal als topsport blijft

zich ontwikkelen. Spelers

maken meer trainingsuren,

bezoeken vaker het

krachthonk Het resultaat:

sneller spel en ballen die

met steeds meer kracht

worden geslagen Toename

van kracht en snelheid heeft

tot gevolg dat de bal meer

ruimte clarmt. Aan de

afmetingen van het veld valt

niet te tornen. Die ruimte

gaan voelen voor een grondige renovatie van
Rozengaarde

hoogte van het plafond in de

thuishal Rozengaarde is

nooit aangepast aan de

geschetste evaluatie van het

volleybalspel.

De hoogte van 7 .10 meter zal

in de toekomst steeds meer

een belemmering zijn voor

beter volleybal. Orion heeft

geluk dat de concurrentie er

(nog) niet veel beter voor

staat" Van de eredivisie-top-

drie heeft Capelle het't best

kan bij volleybal alleen in de hoogte worden

gevonden, want de afmetingen van het veld liggen

vast. "Onze stoppers komen steeds meer

servicekanonnen tegen", geeft trainer Jac van

Gompel van de volleybalhoofdmacht van Nefit Orion

aan. "Net als bij het remblok, waarbij de bal hard via

de handen wordt geslagen, of bij het verdedigen van

de bal die langs het blok gaat, moet je oppassen dat

de verdedigde bal niet tegen het plafond stuit. Dat

kost je een punt."

Bij elke thuiswedstrijd heeft het Doetinchemse

eredivisieteam daar weer mee te maken. Want de

voor elkaar, met een hoge en in alle opzichten

moderne hal. Omniworld en PZlDynamo spelen ook in

hoge hallen, met uitzicht op nieuwe topsportlocaties.

Vrevok heeft weinig mogelijkheden in Nieuwegein.

Nesselande heeft het prachtige Topsportcentrum in

Rotterdam-Zuid, maar vlak naast de Kuip bruist het

volleybal niet. De overige eredivisieteams ziln qua

speelhal matig toebedeeld en hebben geen plannen

voor moderne accommodaties.

ln Doetinchem lijkt enige beweging te ontstaan. De

gemeente begint langzaamaan iets te gaan voelen

voor een grondige renovatie van Rozengaarde.
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ln gesprek met ubbink directeur Martin Beijer,,,,

Relatie ubbink r Nefit orion meer dan
een zakelijke
Ubbink Nederland B.V. is sinds twee jaar weer sponsor van Nefit Orion. Directeur
Martin Beijer zwichtte bij het verzoek van de sponsorcommissie om geld elijke steun te
verlenen aan het plan om eredivisievolleybal op termijn mogelijk te maken.

Ubbink en Orion zijn geen vreemden van elkaar. Van

1982 tot 1986 was het Doesburgse bedrijf

hoofdsponsor van Orion. Beijer was toen ook al bij

Ubbink werkzaam. Hij kan zich die periode goed

herinneren. "Toen speelden

zowel de vrouwen als de

mannen in de eredivisie", keek

Beijer terug. "Het prijskaartje

wat er aan het sponsorschap hing, was een schijntje

van de bedragen die nu gelden. Vooralals ik bekijk

wat Ubbink er voor terug heeft gekregen."

Beijer doelde daarbij op de belangstelling van de

media. "ln die tijd was er nauwelijks voetbal op de

televisie. Dat kwam door teveel reclame in de

stadions. De volleybalclubs profiteerden daarvan en

daarmee ook hun sponsors." Naast de voetbalboycot

zorgden de prestaties van Orion er voor dat de naam

Ubbink vaak op tv kwam. ln die periode haalden de

mannen de eindronde van de Europacup in Belgie.

Dat leverde Orion een tweede plaats op met acht uur

beelden op de Belgische tv. "Heerlijk toch", reageerde

Beijer.

De meeste aandacht van Beijer ging uit naar de

vrouwen. "Bij vrouwen is de kwaliteit misschien

minder, maar de lange rally's maakten

de wedstrijden extra spannend." Orion

werd in 1985 in Kampen in een

beslissingswedstrijd tegen DVC
dan in de jaren tachtig"

manager Theo spreek ik nu weer bij Nefit Orion als

vertegenwoordiger van DOC. Daarbij kom ik meer

mensen van die periode tegen."

Dat rs een reden waarom Beijer met Ubbink wederom

sponsor werd De band met Nefit Orion is

altijd gebleven. "De contacten tussen mij en

Orion gaan verder dan alleen de zakelijke."

Orion maakte daar dankbaar gebruik van.

"Er zitten bij de club mensen die bij mij de gevoetige

snaar weten te raken." Beijer is tevreden met de

prestaties van de mannen tot nu toe. "Er zit nog

steeds een strjgende lijn in. lk veruacht dat er weer

mooie tijden aankomen Het is alleen zaak dat er op

korte termijn een nieuwe hoofdsponsor komt. lk heb

er alle vertrouwen in dat de beleidsbepalers bij Orion

dat gaat lukken.'

Ubbink zal dal waarschijnlijk niet worden. Sinds dit

jaar hoort het bedrijf van Beijer tot de stersponsors.

Daar wil Beijer het voorlopig bij houden. De

sentimenten spelen geen rol. "De bedragen liggen

tegenwoordig anders dan in de jaren tachtig. Daarom

kijk ik of het zakelijk verantwoord is. lk ben weer bij

Orion gekomen omdat ik iets terug wilde doen voor de

goedkope reclame die ik in de periode als

hoofdsponsor had. lk vind

het jammer dat Orion

tegenwoordig niet zo vaak

op tv is. lk kijk iedere
kampioen van Nederland. "Dat was een mooie tijd met

René Striekwold als trainer en Theo Vriezen als

nauwelijks voetbal
op televisie"
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ln gespret met Ubbink directeur Martin Beijer..,.,

Om verzekerd te zijn van tv-reclame is Ubbink ook lid

van de businessclub van de Graafschap. Daarbij heeft

Beijer gezorgd voor een reclamebord op een

zichtplek. Beijer moet de sponsoring welzakelijk

bekijken, omdat hij dagelijks moet knokken om het

marktaandeel van zijn produkten op peil te houden of

te verbeteren. Ubbink is al jaren de specialist in

hoogwaardige kunststof bouwprodukten voor het dak.

Dat assortiment kreeg in de afgelopen tijd uitbreiding.

Het is nu mogelijk om bij Ubbink kant en ktare

dakkapellen te bestellen. Dat is een revolutionaire

verandering. ln die tijd die nodig is om een gewone

dakkapel te plaatsen. is het mogelijk om drie Ubbink

dakkapellen te plaatsen. "Wij verkopen deze via

erkende bouwmaterialenhandelaren. Die schakelen

bouwbedrijven in, die de dakkapellen plaatsen."

Dit zalwaarschijnlijk niet de laatste verandering bij

Ubbink zijn. ln 1999 werd de bouwdivisie van Ubbink

overgenomen door het Duitse bedrijf Centrotec AG.

Daarnaast nam Ubbink begin januari 2002 een

Nederlands bedrijf over. Beijer wil zich daarmee

wapenen tegen de concurrentie, die tegenwoordig ook

uit Duitsland komt. "ln het verleden bleven de Duitsers

keurig in hun eigen land, maar de laatste tijd

verschijnen ze ook op de Nederlandse markt.

(Vervolg van pag 23)

SporÍhal Rozengaarde exit?

Daartoe is als eerste aanzet Marktplan Adviesgroep George de Jong, voorzitter'herenlijn' bij Orion, weet

uit Bussum tngeschakeld. Het bureau peilt de wel hoe een toekomstig Rozengaarde er uit moet

meningen over de huidige accommodaties. Half zien. 'Een kleine compacte arena, met zo'n 1200

januari komt het met haar bevindingen, maar het staat zitplaatsen rond het veld'. De Jong wijst op

al vast dat de bewoners van Rozengaarde niet

dolenthousiast zijn

Orion bijvoorbeeld vindt bijna alles in Rozengaarde

matig tot slecht. Zoals: faciliteiten voor publiek en

sponsors zijn slecht. tribunes niet van deze tijd, licht in

sporthal minimaal, geen ruimte voor dopingcontrole,

medische zaken en

vergaderen. De zaal is te

laag voor internationale

wedstrijden, slechte

gelu idsinstallatie, geen

cateringfaci liteiten voor
het veld"

publiek, geen kassamogelijkheden bij de sporthat.

Spelers van Nefit Orion klagen dat zij niet genoeg

kunnen trainen om hun speelniveau vast te houden"

zitplaatsen rond

gemeentelijke plannen om de honkbalaccommodatie

van de opgeheven County Hitters op sportpark

Bezelhorst aan te wijzen als nieuw trainingscomplex

voor De Graafschap.

Dat is op nog geen 200 meter afstand van

sportcentrum Rozengaarde. De Jong hoopt er samen

met De Graafschap zaken te doen. Hij denkt

daarbij aan gezamenlijke faciliteiten voor

medische vezorging, krachthonk,

administratie en videoruimte.

De Graafschap, Nefit Orion en De Gazellen

misten in het verleden de kans op sportpark

Zuid gezamenlijk een multiÍuncttoneel

topsportcomplex te realiseren. Misschien liggen er

voor Rozengaarde/Bezelhorst wel mogelij kheden.

"Een kleine
compacte arena,
met zo'n 1200
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Jeugd Janneke Wesselfnk b$ de A-jeugd
van de ÀIeVoBo Valteybalschool

Enige tijd geleden mddden wij in de

Orion Expres dat enkele spelers van

onze verenigirg (opnieuw) zijn

gelecteerd voor de NVS-trainingen

B- en Cjeugd.

We hebben toen nid vermdd dat er

ook nog een speelster uít de

vereniging is geselecteerd voor de Ajeugd.

Het gaat orn Janneke Wesselink, die al

jaren de trainingen van de NVS volgrt. Via de

G en Ela€d zit zij nu voor het hmeede jaar

bij de Ajeugd.

Janneke Wesselink:
Tweede jaar A-Jeugd

Jongens 81 geen échte kampioen?
ln de vorige Orion Expres korden nle de eerste

jeugdkampioen €xu't u presenteren: jongens A1.

Jongens 81, dat lange tijd zonder setverlies banenaan

stond, verloor toch een \ €dírijd en liet punten liggen.

Het kanpioenschap leek verkeken, maar naaste

concunent Labyellw liet vervdgens ook nog weer de

nodige punten liggen en uiteindelijk eindigden beide

teams gelijk.

Bij de jeugd is sprake van tr,ree conrpetities.

Na de eerste competitiehelft prornoreren en

degraderen teams en vindt een nieuwe indeling

plaats. Het regiokantmr in Gmrvindt het niet

belangrijk wie in de eerste helft eersle of hrneede

rir,ordt, als maar bekerË is hoeveelteans protro/eren

en/of degraderen. Er vdgrt geen beslissing*edstrijd.

Geen échte kanrpioen dus voor de Bjeugd in dit

geryrrest, maar voor orze vereniging wel een kamfioen

erbij. Een felicitatie is hier op zijn plaats!

Het kampitren§eam bestaan& uÍt: Niek Hugen,

Sander Hugen, Ken Pasnan, Daan van Haarlem,

I4lesse/ van §aal lwinten Sliepen, Niek De**q
Chiel Reuling, Dieweft Wiggers

1

I
3
4
§

Labyellov
Nefit Orion
Huevo'85
Wwoc
Reffex

JB1
JBÍ
JB2
JB1
JB1

9-38
9-38
$"e
s-31
9*23

JB1
JB1
J82
JBT
JBl

*?2
9*21
9-g
s-7
s-2

6
7
I
I
10

Stand Jongens Bí 2 klas D

BVC'73
Mctoria
Nefit Orion
HuevonBS
VivantdWivoc
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Open clubkampioenschappen
Jongens C in Losser
Op 5 januari moesten we 's moÍgens om 7.10

uur al bij Rozengaarde staan om in Losser te

spelen om in de halve finale te komen van de

Open Club Kampioenschappen. We zaten in een

poule van vier en ure moesten het opnemen

tegen Devoc, Arke Pollux en SNS Savico.

De eerste u,edslrijd tegen Danoc was een makkie!

We speelden goed en u,e rnonnen ook md 2ï11 en

2f11. ln de h,teede utedstrijd tegen Arke Pdh-x

dachten rae dat het moeilijker gíng rircrden maar die

uredstrijd u,onnen ue uiteinddijk ook makkdijk met

2$13 en 2S9. Omdat SNS Savico ook dle hd
ga,vonnen, was de laatste u,edstrijd een Blissende
uedstrijd, want wie er u,on uerd eerste in de poule en

ging door naar de hafue finalel We begonnen eeÍl

beetje zenwnachtig aan de u,edstrijd en het verschil

was dan ook al snel 4 grnten. We kwamen nog

anentjes terug maar uiteindelijk verloren r,rie de eerste

set met 1*25 De h,reede set ging goed en we

kwamen dan ook voor met 12-7lWe kegen al het

publiek mee dat mk steeds enthousiaster rrerd! Ook

van andere veren§ingen urerd er hard aangemoedigd!

Maar door een hele goeie serie van SNS Savico

kwamen ze op 11-12 (mk danleijde scheids!), en we

vroegen een time-ourt aan. Na de timeout ging het

gelijk op en nog steeds nerden ure aangenrcedigd

door orze supporters! Maartoch liep SNS een beetje

uit en mk dankzij de scheidrechter die echt hdernaal

niks affloot (doortikballen van een achterspeler, bdlen

aangeraakt dmr het blok...). SNS vron de set dan ook

met25-?2! SNS gaat door naar de halve finale en wij

zijn hneede gaarorden in de poule en dus niet door!!

Nadat de teleurstelling een beetje cver was, gingen

we de meisjes aanmoedigen die het uiteinddijk ook

niet hebben gehaaldl

Het tearn bestaat uit: Elroy Bazen, Pim van $taay,

Bnm van *vaay, Rutoer Sloot, Geert-Jan Beunk,

Koen Pasman, Ml<_Hg!ru.en Daan van Haadem.

Onze coach en trainer is Hennie van Haarlem.

Verder willen wij Heren 3 beclanken voor de ballen en

Scherdsrech ter H an s AI bers

de drinkfl§es, onze scheidsrechter Hans Albers,

onze chauffeurs die ons naar Lcser hebben gebracht

en iedereen die ons heeft aangemoedigd!!

SuoooÉerc BEDANKT!

Groetjes van Daan en Niek + Open Club jongens Cl

Orion Expres Seizoen 2001-2@2
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Open clubkampioenschappen
Meisjes G in Losser
Na een paar trainingen en oefenwedstrijden zijn we

zaterdag 5 januari om 7.45 uur veÉlokken naar

Losser. Als vaste scheids is Hans Albers met ons

meegegaan (Hans hiervoor en yoor het veryoer van

een aantal meiden bedankt).

Vlfrj waren ingedeeld in poule 2 samen net
Arke/Pdlr-u, Voltey'68, Krekkers en SNS Havoc.

De eerste ured$rijd orn '10.20 uur tegen Krekkers: de

eer$e sed vedoren we rnet 2*27. We waren

misschien nog nie{ \i/arm gerrceg en met serveren

ging er te vaak iets mis.

De hreede set draaide het al beter 2ï19.
De hreede uedstuijd was pas weer om 12.50 uur

tegen Havoc. Weer misschien niet warm genoeg

(serueren vdt niet dtijd mee op een C veld) verloren

vue de eerste set met 2T25. De hrcede set liep het

rneer beter 2*18.
De derde u,edstrijd tegen Volley '68 rras er een voor

het saldo 2*1O en 2!06.
De vierde urcdstrijd tegen Arke/Pdlu zaten vve er

anen door maar met een paar timeouts orn de bod

uieer wat op te peppen wi§en ute deze u,edstrijd toch

te winnen (2ï20 en 2$1 í ).
Dit was genoeg voor de hneede plaats in de poule, en

dus moesten vrre een bedissingsuedstrijd spelen

tegen Tomado Geesteren. E[t r,vas een a rare

tegenstander en \re verloren met 2$18 en 2$19.

Terug kijkend hebben de meiden zeker gezien de

oefermiedstrijden heel goed gespeeld. Natuurlijk

hadden we gehoopt om dmr te kunnen gaan naar de

vdgende ronde, maar hdaas vdgende keer beter.

Het tsn bestond uit: Ylïlleke Ebbers, taurcen
Roudijlq Kimberty Kisternaker, Daisy van

Rosmalen, Sharcn Langenakker, Sabine Thuiis,

Seher Ucuzcu, Marloes Voltman, Lobke Snippe,

IYhitney Frimpong, Anne Snelting en

Lofre Fbbbelt

De trairss en coÉrcheswaren Jercen l*íetdijk en

Bert Snippe.

Tot gauw, groetjes rneisjes en coaches.

Voorronden meisjes mini D
Op 5 januari zijn we naar ApeÍdoom geweest, naar

de voorronden van de open club kampioen-

schappen.

Ons team bestond uit Puck Berenbroek, Anke

Bloem, Laura Bloem, Rienke Bloem en Frederieke

Schut

We moesten de eerste u,edstrijd tegen Pelgrum/ Dash

uit Vorden spelen. Die uonnen vre dik met 2$S en 2S
14. De volgende uredstrijd was tegen Rosstars uit

Rossum: zij venasten ons me{ ma-:elbdlen (voor ons

pechballen) en daardmr verspeelden ure onnodig een

set;de uitslag 1-1, setstanden 1$25 en2i-12.
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Voorronden meisjes mini D
Wm Boonekarnp kuram even een fcto van ons

maken, dievind jewaarschijnlijkterug in deze Orion

Expres. De derde uredstrijd \raren ririe echt goed

uarmgedraaid en aan de goede tegenstarubr

gaataagd. We speelden tegen VCV getijk nret 2$23
en 2G25. Deze uedstrijd leekrrvelop een thrilleC de

coach van de tegenstarders trok verbaal bijna de

scheidrechter van de bok.

De vierde en laatste urcdstrijd moest de dndstand

bepalen; mochten we wel d niet door naar de

volgende rmde. We speelden vrreer gelijk tegen

PZlDynanw, dit was een hele leuke uredstrijd, lekker

spannend, veel rallt's en let ging getijk op. Uitdag 1-

1, setstanden 2$.18 en 22-25.

Toen begon het rekenen pas echt.......Wat een pech,

ure uerden derde in de poule met 3 punten tekort in

het puntensaldo... ... ....!!!! En dus: niet naar de

volgerde ronde.

Hartstikke jaruner, Ínaar het was een hele leuke dag.

Dankzij het geld van Orion konden we gezellig

afsluiten Uj een cafetaria!

Grodiesvan de mini-D!

in de cornpetitie; orze spelers trainen 2 à 3 keer per

vueek en komen uit verschillende tearns. Maartoch

halde een enkele spelervan ons zeker het niveau

van deze tegenstander. De vr,edstrijd ging verloren

med 17 -25 en 12 -25.

De dede uédstrijd tegen SNS/Savico ging redelijk

gelijk op: de eerste set vverd verloren met 2G25; de

turee<h set werd alles recht gezet en \,uonnen we met

2f14. De laatste uredstrijd wENi om 16.10 uurtegen

SNS-Havoc. We korxCen vrijuit spelen en alle spelers

konden in actie komen. Deze uedstrijd werd ge\ ton-

nen met duiddijke cijfers: 25 -12 en 25 - 18.

DÍt uas genoeg voor de derde plaats in de patle. Het

betekende helaas wel uitschakeling. Gezien het

niveau van de nummers een en twee toch een prima

resultaat!

1. DijlomanMSV,2. Longa'59, 3. Neftt Orion,

4.SNS/Savico en 5. SNS-Havoc.

Spelers en ouders bedankt! Theo Hugen

Open clubkampioenschappen
Jongens B
Eindeliik is het dan zoyer, open club in Enschede.

Zaterdag 5 januari om 8.30 uur verzamelen bij
Rozengaarde. De meeete jongens waren al enkele

weken niet meer wezen stappen. Zij hadden zich

er helemaal op ingesteH om een topprestatie neer

te zetten. Ondanks het feit dat we wisten dat het

heel rnoeilijk zou wolden, bleven we het positief

inzien. Als wij kans wilden maken op de volgende

ronde, rnoesten wii sfunten.

Wij waren ingedeeld in een poule met DijknaÍTAIUSV,

Longa'59 (SOURCY), SNSlSavico en SNS-Hanoc.

De eerste vuedstrijd u,as on 10.20 uur tegen

Dijl«naruWSV: een tearn dat d vanaf de mini's Uj

elkaar is en dus bijzorder goed op elkaar ingespeeld.

De eer§e set verloren uie met 21-25, de trreede set

draaid€ het d beter, maar hdaas ook bij de

tegen$ander opnieuwverlis 20-25. Het spel was

voor hlter§aarders niet aantrekkelijk genoeg, tnaar

daarvoor waren de belangen te grmt.

De hrcede u,edstrijd was pas om 12.50 uur tegen

Longa' 59. Hier \ /as geen eer te behalen: van begin

tot dnd liepen nre achter de fdten aan. Dan is het

verschil in trainingsarbeid toch wel duiddijk zichtbaar.

Sourcy traint 4 tot 6 keer per uveek en speelt als teanr
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Recreanten
ln gesprek met Karin TimmermaÍt.........

Elke dinsdagavond fiets ik naar de Lohmanlaan, het'fijne gezellige' gymzaaltje. Van

half acht tot half tien trainen daar de dames-recreanten van Nefit Orion. Met een

opkomst van gemiddeld zo'n 12 enthousiaste 'meiden' tussen de 20 en 60 jaar en een

trainster maakt de groep er een compleet spoÉ-avondje-uit van.

uitgebreid zelf meegebracht kopje koffie of een

glaasje fris met iets lekkers in de 'frisse' kleedkamer.

Jammer genoeg beschikt de Lohmanlaan niet over

toch al die ex-

spelers?"
deelgenomen aan het toernooi in Terborg. Op dat

toernooi kan elk team ieder kwartaal promoveren

maar ook degraderen Het is steeds opnieuw een

leuke graadmeter: hoe goed ts de regio, hoeveel

wedstrijdspelers hebben de tegenstanders inmiddels

in hun gelederen?

De dinsdagavondgroep krilgt weinig nieuwe ex-

wedstrijdspelers uit de eigen Nefit Orion gelederen.

Nieuwelingen, zo'n twee per jaar, komen meestalvan

buiten . De dinsdagavondgroep snapt maar niet waar

al die ex-competitiespelers van Nefit Orion blijven. Tot

nu toe is team 1 steeds iets beter dan de tweede

uitgave. Het krachtsverschil is sinds drie jaar

behoorlijk afgenomen en winst voor team 1 is niet

altijd meer een vanzelfsprekendheid.

De dinsdagavondgroep is een sportieve club waar

sommigen al 'eeuwen' voor uitkomen. Hier spelen

zomer zelf maar nieuwe, groene shirts cadeau. Je

kunt het beschouwen als een sigaar utt eigen doos,

want de dinsdagavondgroep wordt door niemand

gesponsord. Dus, doet de groep het zelf maar!

Tot slot laat ik nog even weten dat het

uitgelezen gezelschap van zestien volleybalsters

ook elk kwartaal op de zondagochtend 0a, ja,

echt waar) strijdt op een toernooi in Wehl. De

groep is springlevend. Heb je zin, kom dan ook op de

fiets naar de Lohmanlaan op dinsdagavond!!!

Kringloopgroep Àktief

'.1..!J,r' :" t. '.r',....)11,.) 
.!t,,:,1;::

f erk*t:;: ..,att t1,rtlÉduhànds go*deren

Ln0p [§]l§ BINNËr\ l$t FËi1 t{R]Í!GL$*pi,,l1Nl{EL

Xri{tgfsop&edrrJven vàfr Àl<tief vit dt u i§:

" ]0etin{:herr: Fabnekstrëat 2'i.
" Uiít: fk$lerst.nfrt 1.§"
, Iirc*ni*: len Sliern Sf,/§4.
" [ibergen: Ha6en 1§.
* Wifii-erËwijkl Hanclelscent,"un-l §.

Overtollig huisraad? U belt: O3Í4 - 33OAA§"
Aktief haalt het gratis bij u thuis op.

kantine, Het blijft
behelpen"

"Waar blijven

competitie-

Na de warmtng-up. tech-

nische oefeningen en het

doornemen van spelsituaties

worden meestal zo'n drie

partijtjes afgewerkt . Na zo'n

ontspanning c q inspanning

wordt genoten van een

een kantine. Het blijft behelpen.

De recreanten van de

dinsdagavond zijn al jaren

verdeeld over team 1 en team 2.

ln die samenstelling wordt

'Jammer genoeg
beschikt de Lohman-
laan niet over een

echte enthousiaste verenigings-

mensen die naast het volleybal op

vele andere terreinen binnen de

vereniging actief zijn. En dat het een

zeer fanatieke groep is, blijkt wel uit

de aanschaf van nieuwe shirts. Ja,

de groep deed zich de afgelopen
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