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Woord van de voorzitter
ln mijn vorige stukje voor de Orion Expres vroeg ik aandacht voor de

onderbezetting in het bestuur en in een aantal ondersteunende

functies.

Uit een aantal contacten met actieve (bestuurs)leden heb ik gelukkig de

indruk gekregen dat er waarschijnlijk op korte termijn bij een aantal

leden de bereidheid bestaat om een (bestuurs)functie te gaan

vervullen. Los van mijn eigen aanstaande vertrek is het goed dat in een

vereniging doorstroming is in de bezetting van de diverse functies. Op

die wijze stroomt nieuw bloed en een nieuw elan in een vereniging.

Ook de komende periode is er veel te doen.

De herentop is druk bezig met de discussie over de wijze waarop we

het huidige ambitieniveau richting de top kunnen voortzetten in en

structuur, waarbinnen de top afzonderlijk wordt ondergebracht in een

Stichtingsvorm. Op de ledenvergadering in maart a.s. zal hierop nader

worden ingegaan.

Met de gemeente is recent in breed verband gesproken over de

samenwerking tussen gemeente en verenigingsleven bij de verdere

ontwikkeling van de top-sport in onze gemeente.

Top-sport in dit verband uitdrukkelijk geplaatst naast de breedte-sport,

want slechts in onderlinge samenhang van beide bereiken we de

gestelde doelen.

Wij hebben er voor gepleit dat de gemeente met name (financiële)

steun verleent aan de bestaande topsportverenigingen. Als die sterk en

gezond blijven is dat de beste basis voor verdere ontwikkeling op dit

terrein.

Zoals ik al eerder heb aangekondigd zal ik op de aanstaande

ledenvergadering me niet meer herkiesbaar stellen voor een

bestuursfunctie. Met veel plezier heb ik een aantal jaren de rol van voorzitter mogen vervullen. Dankbaar ben ik

voor de steun van vele vrijwilligers die ik heb gekregen en ik besef dat ik ook tekort

geschoten ben waar het gaat om het onderhouden van voldoende contacten met de

jeugd- en de dameslijn.

Orion is en blijft terecht een ambitieuze vereniging, waarin veel gebeurt. De

vereniging heeft nog steeds landelijke bekendheid waar het gaat om de prestaties

en het positieve imago.

Tenslotte roep ik u als lid nogmaals op om actief te blijven binnen de vereniging en

het beoefenen van het spelletje te combineren met een inzet, gericht op het goed

laten draaien van de mooie vereniging Orion. Graag tot ziens op de volgende

ledenvergadering, waarover elders meer. EN: MEER SAMEN, SAMEN MEER!

Voonuoord redactie
Doo r ee n com m u n i caÍlesÍoornis

kwam de vierde uitgave niet geheel

volgens plan van de pers. Daar

moet je als redactie mee leren

leven. De lezer heeft het misschien

niet in de gaten, hoop je. De pro-

blemen zijn doorgenomen en het is

te hopen dat deze uitgave geen

manco verloont.

Dames 3 is dit keer in de schijn-

werper geplaatst. Voorts valt er op

andere terreinen voldoende te

lezen.

Belangrijk is de jaaruergadering

van de vereniging op maandag 11

maart om 20.30 uur.

De agenda is hierin meegenomen.

Wie wat te melden heeft, kan het

daar doen. Nleuws mag recht-

sÍreeks naar de redactie gezonden

worden. Het gebeurt b weinig.

Leden, lanceer eens wat ideeén.

Bijdragen zijn welkom. Daarom:

Laat van je horen. Tot schrijfs!

Redactie
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Met sportieve groet, Koos Kuiper
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ALG EM EN E LEDENVERGADERI NG
UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VOLLEYBALVEREN'GTNG NEFIT ORTON

Op maandag 11 maart 2002 vindt de jaarvergadering plaats van de volleybalvereniging Nefit Orion. ln

deze vergadering komen vooral financiële en bestuurlijke zaken aan de orde, tevens zal er een nieuwe

voorzitter gekozen moeten worden. Het bestuur nodigt alle leden dringend uit om aanwezig te zijn in de

VIP ruimte van het sportcentrum Rozengaarde.

We beginnen om 20.30 uur en het eerste kopje koffie, in de vergaderruimte geserveerd, is voor rekening van de

vereniging.

De agenda zieï er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter

2. lngekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de vorige vergadering (zie Orion Expres nr. 2)

4. Jaarverslagen van de secretaris en de jeugdafdeling (zie Orion Expres nr.2)

5. Financiële zaken

6, Bestuurszaken o.a. bestuurlijke organisatie vereniging en stichting topvolleybal

7 . Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar K. Kuiper en L. Fokkinga

7a. Verkiezingvoorzitter

8. Wat er verder ter tafel komt

L Rondvraag

10. Sluiting

Tot ziens op 7 7 maart 2O.3O uur

Namens het bestuur,

Wim Boonekamp

Leden die punten aan de agenda willen toevoegen, kunnen deze tot zeven dagen voor de vergaderrng

schriftelijk indienen bij de secretaris van de vereniging.

Zij dienen de onderwerpen op de vergadering zelf te introduceren.

De voorjaarsvergadering is gepland op 19 juni 2002. (Noteer deze datum alvast in uw agenda).
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ln gesprek met DozoN directeur Emiel te Dorsthorst

DozoN STREEFT NAAR Top DRIE

Emiel te Dorsthorst tekent het sponsorcontract onder toeziend oog van voorzitter Koos Kuiper (Archieffoto)

Dozon B.V. behooÉ dit jaar weer tot de topsponsors van Nefit Orion. De Doetinchemse groothandel in
Hang- en Sluitwerk heeft aljaren een band met de Doetinchemse volleybalvereniging.

De rode draad in het verhaal is Emiel te Dorsthorst. Ruim tien jaar geleden speelde hij nog in de

hoofdmacht van Orion. Zijn vader, Joop, was in die periode directeur/eigenaar van Dozon en bezorgde
Orion financiële middelen. Joop vond het in í993 welletjes en droeg zijn functie over aan Emiel.

Emiel volleybalt nog steeds, maar op een lager

niveau. Hij zag dus dat een paar jaar geleden een

aanzet werd gegeven om Nefit Orion naar een vaste

waarde in de eredivisie te laten groeien. "Toen

George de Jong, Gerard Wesselink en Erik Veenstra

zich er mee gingen bemoeien, heb ik besloten om

Orion te sponsoren", verklaarde Te Dorsthorst. "Voor

het rendement hoef ik het niet te doen. Sponsoring

van Orion kost mij alleen maar geld. Misschien dat het

mij een stukje naamsbekendheid oplevert. Een groot

deel van onze klantenkring zit hier in de regio."

Naast het geven van geld reikte te Dorsthorst Orion

nog op een andere manier de helpende hand toe. De

technische staf wilde graag midaanvaller Wout van

Velzen hebben. Dozon bood hem een baan, waardoor

de komst van de speler mogelijk werd. ln de

gesprekken met Van Velzen kwam Te Dorsthorst er

achter, wat de spelers bij Nefit Orion er voor over

hebben om in de eredivisie te spelen. "Die jongen

gaat iedere dag 's morgens om 7.00 uur van huis.

Werkt daarna tot 17.00 uur. Vervolgens wacht de

training, waarna Wout om 22.00 een keer thuis is.

Dan volgt zaterdag nog de wedstrijd.
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ln gesprek met DOZON directeur Emiel te Dorsthorst

Dat programma geldt voor de meeste spelers. lk kan

me voorstellen dat de jongens door vermoeidheid

tijdens het seizoen een stuk scherpte kwijt raken. Het

is niet voor niets dat Nefit Orion veel vijfsetters

verliest. Ploegen als Zwolle en Nesselande hebben

minder kwaliteit dan Orion, maar worden door meer

trainingsuren in het seizoen beter. ln dat opzicht is er

niets veranderd ten opzichte van de tijd dat ik nog in

het eerste team speelde. Toen moest alles ook in de

avonduren gebeuren. Als ik terugkijk verbaas ik mij er

over hoe ik dat op heb kunnen brengen."

Veel tijd voor herinneringen op te halen heeft Te

Dorsthorst niet, want het directeursschap kost veel

tijd. Dozon nam een paar jaar geleden Willemsen

lJzerhandel over. Daarmee kreeg Dozon een groot

marktaandeel in de regio. Dat betekent niet dat Dozon

automatisch aan alle potentiële klanten levert. "Er zijn

bedrijven die offertes bij leveranciers buiten de regio

aanvragen. Wij weten wie onze concurrenten zijn,

want de markt is doorzichtig."

Dozon kan de concurrentie goed weerstaan. "Er zijn in

Nederland 350 leveranciers van hang- en sluitwerk.

Wij horen bij de beste twintig. De volgende stap is om

bij de beste tien te horen. Daarna richten wij ons vizier

op de beste drie. Dat is de uitdaging die er ligt."

Om de afnemers in de Aannemerij, lnterieur en

Meubelbouw, Timmerfabrieken, Kunststof- en

Alumin ium Kozij nenindustrie en I nstallatie- en

Montagebedrijven nog beter van dienst te zijn, opent

Dozon in juli een logistiek centrum op industrieterrein

Wijnbergen. "De verkooppunten van Dozon en

Willemsen blijven op de huidige locatie. Het afhalen

kan dan op een centraal punt."

Daarn: ,- rrobeert Dozon zijn kracht beter uit te

buiten. "Bij ons is het motto: 'De ene dag bestellen, de

volgende dag leveren." Die slogan hanteert het bedrijf

aljaren. De oorsprong ligt in 1929. "Toen is mijn opa

met Te Dorsthorst lJzenruaren begonnen. Die winkel

zat midden in het centrum. Daarna nam mijn vader de

leiding in 1969 over. lk ben dus de derde generatie Te

Dorsthorst die aan het roer staat."

De jongste telg zorgde de laatste jaren voor een

aantal veranderingen in zijn bedrijf. "De

automatisering wordt steeds belangrijker. Daarnaast

werken we vaker samen met sociale werkplaatsen."

Dit zullen niet de laatste veranderingen zijn bij Dozon.

Te Dorsthorst blijft door zijn logistieke opleiding

speuren naar verbeteringen in de goederenstroom en

daarmee het rendement.

Hij weet zich daarbij gesteund door een hechte groep

medewerkers. "Wij hebben bij

Dozon twee soorten

werknemers. De ene groep

werkt heel kort bij ons, de

anderen zijn aljaren in dienst.

De gemiddelde leeftijd van de

medewerkers is 35 jaar. De

meeste daarvan staan altien

jaar op de loonlijst."

Wim Kappert
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Emiel te Dorsthorst (nr 9) in de eredivisie met Normis Orion
Seizoen 1990-1991
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Open clubkampioenschappen 2OO2

Meisies A
Het meisjes A'team van Nefit Orion, dat dit jaar gaat strijden om het Nederlands kam-
pioenschap, is inmiddels begonnen met de voorbereiding en de training.

De trainer is Giel Jansen. Het team bestaat uit de

volgende speelsters:

L Ellen Krabben

2. Debbie Slotboom

3. Janneke Wesselink

4. Veronique Willemsen

5. Fenne Kneijnsberg

6. Sanne Keizer

7. Marieke Milder

8. Kyra Ulfman

9. Noortje Pasman

De voorronden ziln op zaterdag 30 maart en de

finales op '1 juni. Noteer deze data maar vast, want de

meiden van dit team rekenen op grote steun van

supporters. Het zal mogelijk zijn om de voorronde te

halen, maar dan,........

Al drie jaar is het meisjes A-team van Nefit Orion

tweede van Nederland geworden achter DOK uit

Dwingelo. lnmiddels is er een hele grote concurrent

bijgekomen n.l. POLLUX uit Oldenzaal.!!!l!

ln dit team spelen maar liefst vier meisjes die ook in

het ongeslagen eerste team van POLLUX spelen in

de eredivisie en die al de nodige Europacup ervaring

hebben. Ook Manon Flier en Carolien Wensink ( twee

internationals doen mee)!!!

Het zal dus zeker moeilijk zijn om het resultaat van de

afgelopen jaren te halen, maar in het volleybal weet je

maar nooit hoe een haas de koe schiet.....( of was het

nou andersom??) Bovendien is het maar de vraag wie

de koe en wie de haas is.......

ln ieder geval zullen de speelsters van Giel hun

uiterste best doen om er te staan en super

gemotiveerd in het veld te verschijnen. lnmiddels zijn

er ook een paar sponsors ontdekt, die dit

talententeam willen ondersteunen. Dus het belooft

weer een spannende periode te worden....

Hoofdsponsor is RENSA

Subsponsor is BED en SFEER

en enkele particulieren.......

ln de volgende ORION EXPRES meer nieuws en de

groepsfoto..
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In ggsp rek met....,,,1..

Tiitske Punter Dames 1

"Dit is mijn derde jaar in de eerste divisie. Nefit Orion

heeft een jong team met veel kwaliteiten, maar met

pieken en dalen en dat zíe je in het spel terug. Er

zitten technisch en tactisch goede speelsters in het

huidige team. Sommige speelsters beschikken over

beide eigenschappen. Helaas mist Nefit Orion een

ervaren speelster die de touwtjes af en toe in handen

neemt. lk vind het team ontzettend leuk. Met de juiste

inzet en vertrouwen in ons zelf is Nefit Orion een

gevreesde tegenstander ín de eerste divisie 8,,.

5. Wat zijn je toekomstplannen? Zijn die met
topvolleybal te combineren?

"lk wil mijn diploma'Maatschappelijk Werk en

Dienstverlening' halen en daarna gaan werken met

risico- en randgroepjongeren. Bij die groep loop ik nu

stage. Misschien studeer ik hierna nog verder, maar

dat weet ik niet helemaal zeker.lk zal mijn

"waarzegste/' vragen of zij in haar glazen bol wil

kijken wat het wordt en of het met volleybal te

combineren is. Een ander plan is de volgende

wedstrijd winnen."

Kringloopgroep Aktief

1,,?.] ri.,q.j LJ., -..r,.ri i,1_l ]t,,i:-ri3:
V*rhrop yàn lweederëÍ:ds {0edÈ.ro

L{iOp Effr§ BïíShli:t{ ïU EEN l(R:NsL§OpWrr\iKf.L

Xringlm§rbedf ilH ran Àr(fi€í yirdt r.í raj

, iroehncherr: FabriekslraBt ?4,. Jl{i fks:erctrecf i g
. Gr*en]*r Den S{iem 82,19.1.
" Eiirer$en; H;rgen 19,
' lÍfinl*rswilk: Harldeàs{ei.ttrum 6,

Overtollig huisraad? U belt: 0314 - 33OAaO.
Aktief hààlt het grati§ bij u thuis op.

1. Hoelang speelje al en bij welke verenigingen

volleybalde je?
"Op mijn elfde startte ik met volleyballen bij Wevoc

(Westervoort). Daarna kwam ik uit voor Halley (Wehl).

Jammer genoeg viel dit team uit elkaar en daarom

trok ik naar Switch ' 87 (Millingen a/d Rijn). Dit jaar is
alweer mijn tweede seizoen bij Nefit Orion."

2. Wat zijn je sterke en zwakke punten?
"Mijn sterke punt is slapen, mijn zwakke is opstaan.....

Oh, jullie bedoelen op volleybalgebied! Nou mijn

zwakke punt is helaas de pass. Als de trainer de

spelverdeelster wil laten lopen, moet hij mij in de pass

zetten. Mijn sterke punt is de blokkering."

3. Wat was tot nu toe het hoogtepunt op

volleybalgebied?

"Kampioen van Nederland met het districtsteam Oost-

Gelderland. lk weet niet precies wanneer, maar in het

kampioensteam speelden ook Ellen Krabben, Chantal

Willemsen en Lotte Krabben. Marinus Wouterse was

trainer/ coach."

4. Hoeveel jaar speelje in de eerste divisie en

hoe kijk je naar het huidige team?
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ln ggsp rek met.......,.a.,,.

Roland Rademaker
1) Hoelang speelje al volleybal en in welke

teams volleybalde je?

"Toen ik zes jaar oud was, ben ik bij de speeltuin van

Piet Zoomers/Dynamo gaan volleyballen. Samen met

mijn broer Richard en Ron van Steen, spelverdeler

van Lycurgus. ln de speeltuin deed je nog niets aan

volleybal, alleen spelletjes. Op mijn zevende kwam ik

in de F-jeugd en ben doorgegaan tot de A-jeugd. ln

die periode werden we met het jeugdteam van

PZlDynamo zeven keer Nederlands Open

Clubkampioen. Na de A-jeugd speelde ik twee jaar in

heren 3 van Dynamo met trainer Arthur Vennik. Vanaf

dat moment werd ik spelverdeler en speelde ik voor

het eerst zonder mijn broer in hetzelfde team.

Met 16 jaar vertrok ik bij Dynamo en ging bij Devolco

'88 in Deventer spelen. Richard trok eveneens naar

Deventer en we speelden weer samen in de tweede

divisie. Dat ging best goed. Met name Sander Sikking

zorgde voor lengte in ons team. Ook werden we

eerste met het open clubteam van Devolco. Na een

jaar Deventer speelde ik bij SSS in de eredivisie

samen met Roger Beumer en Age Baanstra. Het jaar

daarop trokken we met z'n drieën naar Nefit Orion.

Daar volleyballen we nu voor het tweede jaar."

2) Wat zijn je sterke en zwakke punten?

"Zwakke en sterke punten komen pas naar voren op

het moment dat er een situatie is die naar deze

punten vraagt. Mensen die alleen maar kritisch kijken

naar een individu (maar ook naar een groep)zullen

over het algemeen als het goed gaat sterke punten

zien en als het naar hun idee slecht gaat zwakke

punten zien.

Wat mijn zwakke en sterke punten zijn mogen

jullie beantwoorden.

Sommige dingen kun je beter voor jezelf houden."

Roland Rademaker: Voor het tweede jaar bij
Nefit Orion

3) Wat was tot nu toe het hoogtepunt op

volleybalgebied?

"Twee jaar geleden werd ik met mijn broer Nederlands

kampioen beach-volleybal. We mochten naar het EK

jeugd tot en met 19 jaar en werden daar tweede van

Europa. Het toernooi dat gehouden werd in Duitsland

- daar is beachvolleybal heel populair- trok veel

toeschouwers. Een finale spelen voor veel publiek

geeft een behoorlijke kick. De finale verliezen is wat

minder, maar het was mijn hoogtepunt tot nu toe.

Afgelopen zomer ging dit jeugd EK niet door. In de

plaats daarvan werd een vervangend officieus EK tot

en met 19 jaar georganiseerd. Richard en ik legden

beslag op de eerste plaats. Een leuk resultaat, toch.
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lq gespre* met Roland Rademaker
Dus, jonge leden van NeÍit Orion: let goed op nieuws
orer beachvdleybal. Het wordt ook in Nederland

steeds populairder. Stelje doet mee aan het NK jeugd

en kornt goed voor de dag, dan speelje misschien

ooit rivel eens EKs.

Roland Rademaker ,,lk lanam in een nieuw
team dat professioneler met sport omging,,

1) Dit is je deldle jaar in de ercdivisie. lioe vertiq
de ovectap vanuit hetwrtgebam en hoe
gaet hettot nu toe?

"Mijn vorige team was eredivisionis SSS uit

Bamandd. De orerstap naar NeÍit Orion -net
gepromo/eerd naar de erediviss was niet lastig. Wel
kwam ik in een heel nietnr team dat anders met sport
omging dan SSS. Orion was vergeleken met SSS
professioneler. Ook belandde ik bij jongens met zeer
ved ervaring raraaronder Henk Hansrna, de eerste
spefuerdeler. Voor mij als spelverdeler had ik iemand
v@rme die veel beterwas en waar ik me aan kon
optrekken. Op dit mornent speel ik ved vergeleken
met vorig jaar en het gaat tot nu toe vrij goed.',

2) Hoe bevatt het je bii Nefit Orton qr hoe kijk je
naar het huidige team?

"Uit de vorige vraag kun je a! een beege opmaken dat
het me baralt bij Nefit Orion. Het is een leuke groep
ondanks de vele verschillende persoonlijkheden. Wat
ik zelf vrrel leuk vind is om bij drie wat oudere jongens

W, in het team te spelen die

ik vroeger als

ballenjongen nog ballen

aangooide. Josha Kailola

en Arthur Vennik

speelden bi.j Dynamo en

omdat ik tÍj Dynamo

ballenjongen \flas, zag ik

ze vaak spelen. Henk

Hansma die toen bij

Zvrtdle speelde, gooide ik

ook wel eens een bal aan

als ze tegen Dynamo

moesten. Josha maaW het

niet uit hoe je de bal
aangxide en was het meest relaxed. Arthur moest de
bal precies in zijn handen hebben anders ging ie
kwaad kijken en met zijn armen zwaaien. En Henk
kniffie meestal als je de bat kon gooien. Misschien dat
de ballenjongens en -meisjes dit bekend voorkomt."

3) Wat zijn je toekomsptannan? Zijn dle met
to pwl I eyb al te co mb i n ercn?

"lk studeer Bestuurskunde in Enschede en wil deze
studie aftnaken om venrolgens een baan te zoeken.

Met een topsportregeling op schoolvatt de studie best
met volleybal te comtÍneren. Mocht het volleybal
meer tijd gaan kosten dan wil ik raat langer over mijn
studie doen. Het liefst rrrord ik profuolleyballer en
eigenlijk nog liever prof beach-volleyballer maar dat is
meestaleen mooie droom. lk zal dus naast mijn
volleybal Uijven studeren om altijd iets te hebben om
op terug te vallen."
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Orion Expres Seizoen 2001-2002

DAMES 3 NEFIT ORION

Om dames 3 voorte stellen kunnen wii

volstaan te verwijzen naar heel veel eerder

uitgebrachte Orton Expressen. Een aantal

jarcn bij elke speelsfer op tellen geeft een

gode indicatie van de gemiddelde leeftiid

van ons team. Wanneer je goed naar de

recente foto's van dit team kiift, zullen

vele gezichten bekend voorkomen. Zeker

als je dit team live in actie hebt gezien is

voorctellen niet meer nodig. Daarom een

aantal kofte karuktertstieken van dit team.

Na trrvee seizoenen in de derde divisie te hebben

gespeeld en diverse keren dezelfde route md de auto

te hebben afgdegd, zijn r,re na heelwat schade

teruggekeerd in de promotie klasse. Hier zijn wij hard

aan het riverk gegaan orr zo snel mogelijk tot herstel

overte gaan or zo \,veer punten binnen te halen.

Zelfs in deze klasse is het ons olerkomen dat we

punten hebben moeten dgwen aan de tegenstanders.

De schade die rire hieraan orerhielden douchten we af

en herstelden het met cràne, gd, spray.

ln de kantine vrordt het herctel verder ingezet. Onder

het genot van een pilsje urordt de tatedstrijd uitvoerig op

alle fronten geanalyseerd. Om het hestel volledig te

laten ljn, laten rrve nog een schaal met ..... komen.

Uiteraard rliorden degenen die met de auto zijn

geu\rezen op hun veranturoordelijkheden!

De training, die rive orer het algemeen bezoeken met

de auto, beginnen rrrie regelmatig met een kop koffie

en grote schade rirrordt veroozaakt door het

welbekende likeurtje. Na de hreede ronde koffie kijkt

Dames 3: Bekende gezichten van'héél lang' geleden

De twee'oudste' qpee/stersl

De v ier Jong ste' spee/sfers/
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Toppers in her herstelleJr van schade

Hugo (slutter) bedenkerijk op de krok, tert de,verroren,
gegane tijd erbij en begint met het herstellen van deze
tijd door het sein tot trainen te geven.

Na drie succesrolle sponsorjaren van Thermic, hebben
wij niet lang sponsorloos hoeven te blijven. Tijdens een
informele zoektocht hebben ure deze periode schadevrij
door kunnen brengen, om nu met een nieuure
teamsponsor te starten.

Ch ris Holtkam p Autoschadeherstelbedrijf te
Doetinchem ls/eít een grote bijdrage aan ons team, om
de komende seizoenefl elke schade zo snel mogelijk te
herctellen.

Door de jaren reen .ijn er bekende gezichten vertrokken
bij dames 3. Om te r,rreten wie er nu nog spelen in dit
team en in udke flitsende kleding wij spelen, kan de
schade op de r,r,elbekende donderdagavond uorden
hersteld door te kornen kijken en dames 3 vanaf de
tribune en zeker in de kantine verbaal en moreet te
ondersteunen.

Ons motto voor de komende jaren luidt dan ook ats volgt:

Schade??? Chris Holtkamp Autoschadeherstel

herstelt het welilt

Ook blij rnet hun nieuwe trainer!

Blokkeren wordt seeds moeitijker Flitsende nieuwe shirtjes
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Nefit orion verslaat De Graafschap
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ln december

vorig jaar namen

Daniëlle

Goorman en

Chantal

.fr
É

orion in Amhem deel aan de nieuwsquiz van het jaar 2001. tn deze quiz bij TV Geldertand
moesten de volleybalsfers het opnemen tegen twee spe/ers van voetbatvereniging De
Graafschap' vol overtuiging werd de stiid öesÍ.sÍ in het voordeelvan Nefit orion zoals uit het
relaas van Daniëlle en Chantat te lezen valt.

Willemsen met
als reserve Tjitske punter van het eersfe damesteam van Nefrt

Orue manager Guido vuerd gebeld of er trree
vdleybalsters u,aren die zin hadden om mee te doen
met de'nieuwsquiz van het jaar 2001' bij TV
Gelderland! Ze moesten strijden tegen tvrree

voetballers van De Graafschap en er viel íS00 gulden
te verdienen! Nou, wij wilden rlrel en vol enthousiasme
gingen u/e op 9 december naar Amhem voor de
opnames van de quiz, waar alleen 'bekende

Gelderlanders' aan mee konden doen!

lnmiddds zijn rrrie echt bekende Gdderlanders
geurorden!!

Na een generale repetitie in de auto stapten we vd
zelfuertrouvren het onderkomen van TV Gelderland
binnen. Eerst maakten vrie kennis met ome
tegenstanders (Tim Bakens en Harald Berendsen) en
onze'ganeldige, teanrcaptain, pascal Kamperman.

Toen vdgde onze grote me{amorfose: We vrerden

omgetwerd van tvriee nuchtere, Achterhoekse

Daniëlle en Ghantal bii Tv Gelderland

Daniëlle Garman (inks) en chantarwilemsen: Bekende Grtdqt"nd"N!
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Nefit Orion verslaat De Graafschap
volleybalsters tot twee. . .. Ja hoor, wat God niet

geeft, geeft het make-up doosje wel!!!!! Er viel

inderdaad nog wel wat te maken van ons!

Vol goede moed traden we de studio binnen. De

camera's werden op ons gericht en na onze eerste

behaalde punten hoorden we een 'geweldig'applaus.

Dat kwam niet van onze enthousiast meegereisde

supporters (o.a. Tjitske Punter) maar van een bandjel

Dus, alle mensen die nog denken dat er echt publiek

zit bij de uitzendingen van TV Gelderland hebben het

mis, want het is gewoon een bandje.

Wij namen vervolgens een flinke voorsprong op onze

tegenstanders en zij zagen de bui hangen.

Tim Bakens kwam met een voorstel om ons mee te

nemen naar een trainingsweekendje in Cyprus als wij

hen zouden laten winnen. Daar trapten wij niet in en

gingen door met het geven van goede antwoorden.

Zelfs Chantal kende de titel van een boek, terwijl ze

nooit leest!! En Daniëlle gokte er goed op los.

Pascal voelde zich nutteloos door al onze goede

antwoorden en de winst kon ons niet meer ontgaan.

Om de spanning er nog enigszins in te houden, Iieten

we onze tegenstanders nog even terugkomen en

werd het toch nog spannend tot de laatste vraag.

Maar hoe konden wij, Achterhoekse 'meiden', de

vraag over Bennie Jolink nou fout hebben???? Met

opgeheven hoofd en de cheque van 1500 piek

verlieten wij de studio terwijl onze tegenstanders

afdropen.

Na een gezellige borrel met de TV Gelderland crew

verlieten we Arnhem en genoten op weg naar huis

volop. Wie had dit nou verwacht.......niemand,

behalve wijzelf en onze meegereisde steun en

toeverlaat Tjitske!

Die 1500 piek ging voor het grootste deel naar dames

I (het goede doel) en de jeugd van Nefit Orion.

De Graafschap

wedstriidvloer taboe bii thuisduels
Nefit Orion mag niet meer beschikken

over de speciale wedstrijdvloer die bij
elke thuiswedstrijd in de sporthal

Rozen g a a rd e wordt u itgelegd.

De volleybalbond (Nevobo) heeft Nefit Orion verboden

nog langer van de vloer gebruik te maken.

De vloer is volgens de bond, maar ook volgens de

spe/ers, te gevaarlijk om er op te volleybailen. De

spe/ers hebben er last van omdat de tegels los gaan

zitten, waardoor de vloer op sommige delen niet meer

vlak is.

Voor de thuiswedstrijd tegen PZDynamo (19 januari

j.l.) verleende de volleybalbond nog dispensatie.

De speciale wedstrijdvloer is een geschenk van de

gemeente Doetinchem die de mat na het bereiken van

de eredivisie beschikbaar stelde.

Op de sportpagina van de Gelderlander van 08-02-

2002 schrijft Dick Visser over de vloer het votgende:
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Gemeente claimt kosten van
gevaarlijke speelvloer Nefit orion
De kans lijkt groot dat de

leverancier van de afgekeurde

sportvloer van volleybalclub

Nefit Orion op zal draaien voor

de gemaakte kosten.

De gemeente Doetrnchem zal de

ruim 17.000 euro (38.000

gulden). die Ce rv-vloer in

sportcentru m Rczen gaarde

kostte. teruge sen van

grootharoe De Sc^elde.

De eigenaalran eenzelfde

sportvloer, d je iclv'cor kort in

Capelle aan de iJssel in gebruik

was, claimde n-,ei succes de

kosten bi) oeze 'ie e.,,erancier

uit Vlissingen

Dat bevestrgï n'ranager Marinus

W"W
" 

g4.l'i:-

Homan va. ie
eredivis evolle,,aa ers van Alcom/Capelle die hun

wedstrijder^ er o: sceelden.

Op de als gevaarl ;< omschreven kunststofvloer in

Doetinchem sceelden tot voor kort de volleyballers

van Nefrt Oro^ .ul eredivisiewedstrijden.

"De wedstrrjd,rloer werd anderh alf jaar geleden na

overleg met Or on aangeschaft", zegt Guus Verbeek

van de gemeente Doetinchem. Maar de tegels gingen

loszitten. Zi) v er oorzaa kte n gevaarl ij ke situaties tijdens

de wedstrijden.

Onlangs nog werd de wedstrijd Nefit Orion -

PZlDynamo zeven keer onderbroken omdat de vloer

moest worden gerepareerd. Een aanwezig jurylid van

de arbitragecommissie van de volleybalbond maakte

er een aantekening van, met als gevolg dat niet meer

op de vloer gespeeld mag worden.

De Schelde leverde de vloer ook aan de sporthal

Oostgaarde in Capelle aan de lJssel, waar de

volleyballers van Alcom/Capelle tijdens een

Europacup-weekeinde in december voor het laatst op

speelden.

"Waarschijnlijk zit er verkeerd materiaal in de

vloertegels, waardoor die broos worden, krom gaan

trekken en los schieten", zegt Capelle-manager

Homan.

Nu zowel Orion als Capelle geen specifieke tv-vloer

meer hebben, ziln zij genoodzaakt die te huren zodra

Studio Sport opnamen komt maken.

Dat gaat per wedstrijd 1500 gulden kosten. Er is een

kans dat Nefit Orion dat bedrag dit seizoen een keer

zal neertellen. Er waren dit seizoen nog geen beelden

van thuiswedstrijden van de Doetinchemmers op tv te

zien.

Sporthal Rozengaarde: Vloer te gevaartijk!
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ln gesprek met Adri Rademaker
Adri Rademaker hielp van Piet zoomers/Dynamo in Apetdoorn een volleybatgrootmacht te maken. Nu is
hii manager van Nefit orion. Dick Visser van de Getdertander had begin van dit jaar een gesprek met
hem over de ontwikkeling van het topvolleybat in Doetinchem.

'Top van orion moet snel in aparte stichting'
"Ze zouden bij Nefit Orion best wat trotser mogen

zijn op wat er de afgelopen vier jaar is gepresteerd

op topsportgebied," Adri Rademaker wijst op 'de

geweldige inzet van íedereen bij Nefit Orion die
eredivisievolleybal in Doetinchem mogelijk maakt,.

Orion promoveerde twee jaar geleden naar de

eredivisie. lvaari. ret eerste seizoen werd afgesloten

met een fraa e zesde plaats en daarnaast werd de

halve finale ,,,an het bekertoernooi bereikt.

Rademaker w l cok absoluut niet tegen schenen

aanschoppen b; Ce club waar hij bijna twee jaar

geleden brni'.e-kr,ram en sinds dit seizoen manager

van de hoogsie rannenploeg is.Toch liep de

Apeldoorner n korte tijd tegen zaken aan die

verbeterd en uilgebouwd kunnen (en moeten)worden.

Je bedoelt vtaarschijnlijk dat er na de uitspraak van

voorzitter Koos Kutper. dat de eredivisieploeg

ondergebrachi moet worden in een aparie stichting,

nog weinig rs geoeurd om dat te realiseren?

"Ook ja. Het is als teammanager niet direct mijn taak,

maar als Nefit Orion de weg van de geleidelijke

opbouw naar de top wil voortzetten, is het loskoppelen

van de exploitatie van de eredivisieploeg van de rest

van de vereniging wel gewenst. De voorzitter heeft dat

onlangs zelf nog gezegd. Nu moeten we

sponsorcontracten ondertekenen, maar dat werkt in

de toekomst te traag. Die scheiding tussen top en club

moet er zowel administratief als juridisch komen.

Daarmee schep je naar alle kanten duidelijkheid en

kun je je organisatie verbeteren. De club staat op een

tweesprong, er moet worden gekozen."

Heeft dat loskoppelen ook te maken met het

binnenhalen van een nieuwe hoofdsponsor als aan

het eind van het seizoen Nefit stopt?

"Zeker. De mensen uit het bedrijfsleven willen bij de

club, die ze misschien gaan sponsoren, duidelijke

gesprekspartners tegenkomen. lk wil niemand

diskwalíficeren, maar een stichtingsbestuur staat dicht

op het eredivisieteam en weet waar het in topsport

over gaat. Dat moet je niet overlaten aan een clubbe-

stuur dat voor de rest van de vereniging ander doelen

nastreeft. Daarom ben je er alleen met het oprichten

van een stichting topvolleybal niet, er horen ook

krachtige bestuurders te komen. Mensen die ruimte

krijgen om het topsportklimaat te bevorderen en die

weten hoe sponsonrerving in elkaar steekt. Mij moet
je bijvoorbeeld niet achter kandidaat-sponsors

aansturen, ík kom niet verder dan de secretaresse

van de bedrijfsdirecteur. Ik weet wel dat we voor een

kandidaat-sponsor een mooi Achterhoeks product in

de aanbieding hebben."

Loopt de samenhang binnen de vereniging geen

gevaar als de top haar eigen weg inslaat?

"Sommigen schijnen bang te zijn dat het mannenteam

kan vertrekken, maar daar is absoluut geen sprake

van. Ook blijkt er soms weerstand te zijn tegen top-

volleybal. Geen tegenwerking of zo, maar zoiets van:

doe niet zo overdreven. Je hoort dan dat de top te ver

van de rest komt te liggen, maar dat klopt niet. Onze

spelers zijn gewone jongens die heel gemakkelijk te

benaderen zijn. Je kunt de afstand ook verkleinen

door geen entree meer te heffen voor leden die de

thuiswedstrijd willen zien. Nu kunnen kinderen jonger

dan twaalf jaar gratis naar binnen. Bij Dynamo betalen
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ln gesprek met Adri Rademaker
de leden alleen voor Europacupwedstrijden. Maar

Orion kan de entreegelden ook goed gebruiken."

De spelersgroep is met de komst van Wout van

Velzen en Josha Kailola adequaat versterkt, maar

soms oogÍ de ploeg moe, lusteloos. ls dat niet

verontrustend?

"We hebben een prachtige spelersgroep, maar de

vertwijfeling sluipt wel eens binnen. Dat heeft alles te

maken met de arbeids/rustverhouding. Met de slechts

negen uur die er per week getraind wordt, houd je de

ploeg hoogu t cp n veau. Door extra trainen op

specifieke onderCelen. en voldoende rust, worden ze

beter. Terwljl nu het niveau lager ligt dan aan het

begin van de ccmpetttie. De vermoeidheid slaat toe.

Met meer tra .e. hadden we nu vierde gestaan."

De pauze ronC de feestdagen was volgens sommige

spe/ersTursr te iang, oftewel de voorbereiding op de

bekerdubbei :egen SSS te korf.

"Dat klopt. raar de spelers hadden die rustdagen

tussen kers: e' oudejaar hard nodig. Dat is het

dilemma \!aar.le ,roor staat. Sommige spelers maken

dagen waar le beroerd van wordt. Neem Wout van

Velzen dle . Z,.,,olle woont, 's morgens om zes uur

opstaat. \ryerK:. :raint en 's avonds om half elf

thuiskomt. A^Ceren werken of studeren naast het

volleyballen. Kailcla is de enige full-prof maar doet er

nog wat blj '

@ &* tr'#**M
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Adri Rademaker op bezoek bij zijn oude club pZDynamo

Zelfs staartclub Landstede Zwolle traint alvier

middagen per week, in totaal ruim twaalf uur.

"Je moet naar meer trainingen op ander tijden toe. Er

zouden dit seizoen twee middagtrainingen komen. Je

hebt te maken met vergoedingen voor spelers die

korter moeten werken of die met hun

studiefinanciering in de knoop komen. Dat alles bleek

financieel onhaalbaar. Je hoeft ook niet met grote

sprongen vooruit te gaan, de kans op struikelen is dan

groot. Kijk naar Vrevok. Orion moet vanuit een

gezonde visie streven naar continuíteit."

ls PZDynamo een goed voorbeeld voor Orion?

"De Apeldoornse situatie kun je niet kopiëren. ln

Doetinchem trekt De Graafschap de meeste

aandacht. Ook van sponsors. Misschien moet je wel

je samen met Longa '59 komen tot een stichting

topvolleybal Achterhoek. "

Waarom ben je eigenlijk vertrokken bij Dynamo?

"ln 1996 bleek dat manager Roel Vennik en ik als

vrijwilligers te weinig tijd hadden om de club verder uit

te bouwen. We stonden verdere professionalisering in

de weg.

Frans de Jong werd full-time-manager, de spelers

werden bijna allen proÍs. Dynamo had een duidelijke

structuur, een krachtig bestuur, een fikse begroting

(nu 650 tot 900 duizend euro), een sporthal en

huurhuizen voor spelers. We hebben in het begin

§
ms*"." ;

gepleit voor de komst van een stichting en

later een businessclub. Naast hoofd- en

stersponsors ztln er nu 145 leden die jaarlijks

2200 euro overmaken. lk was gevraagd

Vennik te assisteren bij de sociale kant:

spelers helpen bij huisvesting, school, werk,

contacten met NOC/NSF."

Je kwam bij Orion met je zonen Richard en

Roland die in het eersfe team spelen.

"Toen ze me vroegen manager te worden,

heb ik eerst diep nagedacht. Twee zonen in

het team was niet ideaal. Als trainer was het

beroerder geweest. We gaan er met z'n

drieën goed mee om."
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Jeugd Verslag bekerwedstrijd jongens

Op donderdag 31 januarijl. moesten onze jongens het

in de derde ronde van de beker zuid opnemen tegen -

alweer - Dijkman//VSV, een geduchte tegenstander.

ln de sportzaal van het Ulenhofcollege, met behoorlljk

wat publiek. begon ons team - twaalf jongens sterk -

vol zelfuertrouwen aan de wedstrijd. Het moest toch

een keer lukken dit team te verslaan... Tot nu toe was

het ons nog iriet gelukt.

De eerste set werd zeer geconcentreerd gespeeld. De

pass lag goed. Ce spelverdeling was prima en er werd

goed aange,,allen, Deze set ging gelijk op. Onze

jongens kreee. zelfs twee keer een setpunt, maar de

tegenstanCer - ze$ goed op elkaar ingespeeld - bleef

rustig en y; s: be de setpunten weg te werken en de

set uiteinCel jk :e ivrnnen met2T-25. Dit bracht een

ommekeer ^ Ce v,,edstrijd.

De tweede en derde set werd minder geconcentreerd

gespeeld: veel passfouten, waardoor de spelverdeler -

die overigens veel ballen wist te redden - veel moest

lopen en minder kon variëren. ln die Íase kwamen we

aanvallend ook tekort: er werden teveel onnodige

fouten gemaakt. Ook de wisselspelers konden het tij

niet keren.

Helaas werd opnieuw verloren van Dijkman/WSV.

Gezien het verschil in trainingsintensiteit en de klasse

waarin de tegenstander in de reguliere competitie

speelt - herencompetrtie eerste en tweede klasse -

geen schande.

We hebben helaas net niet de Íinaleronde weten te

halen door een minder gunstige loting. Het is

overduidelijk dat deze tegenstander de bekerwinnaar

zuid wordt.

Jongens mina D4 Mijn eerste volleybaltoernooi
Wanneer: Donderdag 3 januari 2002

Waar: Van Pallandhal in Varsseveld
's Morgens cr 9.15 uur vertrokken we bij sporthal

RozengaarCe : Doetinchem. ln Varsseveld

aangekomen grngen we ons omkleden. ln de pauze

werden i,ve Ccor de meisjes van Nefit Orion uit onze

kleedkamer gezet. We moesten in kleedkamer 5 zijn

en we zaten n kleedkamer 4!

De eerste wedstrijd speelden we tegen een

meisjesteam van VCV uit Varsseveld. ln het begin

stonden we achter met 10-5 en daarna kwamen we

terug. Vervolgens ging het gelijk op. Uiteindelijk

wonnen we met ????

De tweede wedstrijd moesten we tegen de D3 van

Nefit Orion. Daarin speelden Nick, Ralph, Jasper en

Rutger. We probeerden netjes over te spelen, maar

uiteindelijk verloren we toch. Ralph smashte de bal

steeds weer terug naar ons, dat vonden wij heel

irritant (!!!?)

Wie: Ruben, Jeroen, Stefan en Luuk

Goach: Miriam Pasman

De derde wedstrijd speelden we tegen de meisjes

mini D1 van Nefit Orion (Romy, Rienke, Laura, puck

en Anke). De wedstrijd telde niet mee voor het

toernooi. Het was een extra wedstrijd die we speelden

omdat er tijd over was. We hadden een paar mooie

acties met drie keer overspelen en smashen. Toch

waren ze te sterk, vooral omdat ze ouder waren. We

verloren met 50-20.De vierde wedstrijd was de

kwartfinale. We moesten weer tegen meisjes mini D1

van Nefit Orion!!!! Maar we waren nog te moe van de

vorige wedstrijd, en we hadden nog steeds geen

pauze gehad. Daarom hebben we de uitslag van de

vorige wedstrijd maar aangehouden.

Dat was de laatste wedstrijd. We werden vierde. Na

het douchen kregen we een vaantje en een zakje

snoep.

Luuk Pasman

33



Jeugd Girculatievolle bal
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Je ziet h'er e€n oaatol rerhohn von kinderrcn dic aan circuhtierrolleybol dcr-r'Ze
vertellen hoc za het crrculrtbrol§bol virdcn.
Vanoí &, zonrerrokonïic zrjn nc hrermee bezig en het goat heel erg gocd tnef ze,
Circulotievollzybal iEtxjt rn doï ze s?ap \oor stop lerren om nrct da bol om te gaon,
om op daze tmnrer bckend ïa raken *et volhybal. Cincuhtíevol§bol bestoo? uit
een 6nlol rive.u's. 3i3 eik nireau leer je r*eer root techniek erbij. Zo ga je
lorEeorrerlmrd op een sïetds @er aivzau spelen.
Zr zrjn onïzettenrj enïho.Jskrst cn ze kun*cn hct olbrÍroal gocd rrrat elltmr vinden
ik ben erg fi^oïs og zel

De *edstrl.ldjcs gcrt zt g*d cf en re hebben zelfs ol een beker grronnen We
froinen ollijd ot 6. dirÉdegariddag ran 16.0O tot 17.15 an spor?hoi Ro:engoordc.
ïjderc ecn trarnrng d€cn re wel spclhn rncf dc bal, moor ocfencn ook rroor de
pedsïraldJcs oe *c éér. kcer in de zorcel tijd s:pebn.

Lijkt 3e orcuh-ey-s:[yÉi ieuk, don kun 1a op dínsdogrniddog ecnl<e.* Elct or§
tr€in€d

GroetJ€s AFn:-l*gyrc itr.ornster Grculaf ievolleybal)

fk ben iclyke
Ik ben 9 3oor En ik zit op
(i16.16:ievoileryoai

En ik vird het best leuk .

Ik he: ol rel wot wedstrijden gedoon

De loots're wedstrijd wos ik op vokontie.

En toen l',od mijn gtoep een baker gewonnen

Jqmmer Cct rk en niet bij wos.

'':' ,.: rr ï\*.Í.tc-,-.rk .{ea:

Ik vind circulatievoi 1eyball,
wel ieuk want bij elk niveau leer,
je er iets bij e:r we doen ook,
soms spelletjes tusser: door,
en ik heb een leuk team!
en mijn trajnsler heet Anne May1a.

Mreke bloem van Orion 1

Hoi ik ben Kimon

tÍ'rt'Í"

i rr,*-,t'
1

.LIl,{,' {
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E a l.rrk an gczcllig teanl

C ï RCUIÀT I EYOI,LEYtsÀLL

En we hebben al een beker!

j
1t,

. rr,.
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oller,ul.
fk ben rmrlies ( 7 jmr) an ziï vonof de
zomervokantie op voíleybol en ik heb ol een poor
wedstrijden c ircu iotievol leybol gespeeld.

De eerste keer uros in Vorsseveld toenwetden
we tu$zede net ols de keer ar op in 6orssel.
f{tet ald en nia,v ban ik wezen skÍën ín

Oostenríjk en hó dus de l«tste wedstrijd
gemist.

En noïuurlijk heeft orc tearn toen debeker
gervonnen.

Jommer moar de rclgende l<eer b tt ík er tvel
weer 6ij en winnen weweer een beker.

6roet jes,

{'..i1í r ^-{.
)4 ,k:L ,l',.-,t-L

lsbrlies Ropssink.



TOPSPORT IN DE ACHTERHOEK
ln De Gelderlander van I februari vervolgt verslaggever Dick Vrsser zijn serie artikelen
over'TopsporÍ in de Achterhoek':

Topsport in regio kan niet zonder
geld en visie van de overheid
Topsportbeleíd voor de Achterhoek kan niet zonder visie, daadkracht en geld van de

overheid. De gemeente Doetinchem neemt het voortouw, maar van een regionaal

beleid is nog lang geen sprake.

Vorige wee( r..'as net 25 jaar geleden dat

sportcentrur Rczengaarde officieel werd geopend.

Dat toenmal:E curgemeester Ad Havermans toen al te

groot was vccr Doetrnchem, bleek uit zijn

openingssceec^. H11 vond het belangrijk dat in de

toekomsl cc sccr:gebied in regionaal verband nauw

zou worde^ sa rengewerkt.

"Sportbele d ,.;crdi een zaak van de hele regio. Het

kan alleen siager. als het met streeksgewijs

opererende socnorganisaties ter hand wordt

genomen". s:ra< Havermans die enkele jaren later

eerste burger '.,a. Den Haag werd. Dat hij precies wist

waar het:ce^ al cnr draaide, maakte Havermans

duidelijk n."e: e^(ere kanttekeningen. Hij pleitte ervoor

dat toekorns:tge scortaccommodaties van

bovenplaaiselijx n veau zouden moeten zijn. Een

aantal zaken zou in regionaal verband op elkaar

afgestemd rnoe:en worden, zoals efficiënt gebruik van

sporthallen. kadervorming, subsidie- en

tarievenbeleid. begeleiding en financiëring van

topsport.

De tijd voor de bouw van sporthallen was in de jaren

zeventig gunstig. Er was veel werkloosheid die onder

meer werd bestreden met werkgelegenheids-

projecten. ln dat kader legden twee ministeries geld

op tafel voor Rozengaarde. Samen met de provincie

(0,5 miljoen gulden), en de gemeente Doetinchem

werd 9 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Met de steun van het Comité Doetinchemse

Sportverenigingen en de stichting Doetinchem

Overdekt Zwembad werd Rozengaarde (sporthal en

zwembad) gerealiseerd.

Voor topsport in Doetinchem moest je die dagen

behalve naar De Graafschap -dat zou degraderen uit

de eredivisie- vooral naar De Gazellen. De

handballers speelden in de middenmoot van de

hoofdklasse, de latere eredivisie, en verloren voor

1200 toeschouwers hun eerste officiële wedstrijd in

Rozengaarde met 1 3-12 van koploper Sittardia. De

mensen konden destijds voor twee gulden naar

binnen en zagen toen Bert Schimmel, nu beheerder

van Rozengaarde, een maal scoren.

De hoogtijdagen van Orion moesten in 1977 nog

komen. De vrouwen speelden in de middenmoot van

de eredivisie, terwijl de mannen 'warmdraaiden'in de

eerste divisie.

De afgelopen 25 jaar kwam het door Havermans

gewenste 'regionale sportbeleid' nooit van de grond.

Gemeenten waren niet in staat over hun eigen

grenzen heen te kijken. Welwerden in de sportwereld

(volleybal) pogingen ondernomen om een stichting

Topsport Achterhoek in het leven te roepen. Maar Piet

Rijksen, ex-voorzitter van het NeVoBo-district Oost-

Gelderland, slaagde er niet in de eredivisieclubs Orion

(Doetinchem), Longa '59 (Lichtenvoorde) en Bovo

(Aalten) over de streep te trekken.
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Topspoftbeleid werd Iandelijk pas een echt item na de

Olympische successen van Atlanta (1996). Politici

ontdekten dat met topsport (medaillebuit) en in

mindere mate breedtesport (houdt de jeugd van de

straat) kon worden gescoord.

ln de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

deden de fractieleiders van de grote partijen onlangs

fraaie beloften mei financiële toezeggingen. De sport

kan de komende kab netsperiode rekenen op een

overheidsbijdrage van 50 tot '100 miljoen euro, een

verdubbeling van net huidige budget. Daarnaast werd

bijna 23 miljoen euro gestort in een fonds voor de

bouw van (tcpsooÍ1-)accommodaties.

De vraag is of Dcetinchem daarvan kan profiteren.

Gelderland ken: al prroriteiten, zoals Papendal

(Olympisch Steunpunt) en Apeldoorn (multifunctioneel

topsportcentrum r.

Plaatselijk koo<: de politiek in Doetinchem (nog) niet

over van enthousiasme voor de sport, zelfs niet met

de gemeenieraaCs,rerkrezingen voor de deur. Van de

grote partijen staa: het CDA in haar

verkiezi n gscrcq ra rn ma positief tegenover topsport.

Dat is met Kccs Kuiper (voorzitter Nefit Orion)en Jan

Ernst (ex-preses voormalig

eredivisietafeltennisclub Odion) in de

fractie geen echie verrassing. Er moet

volgens het CDA aandacht zijn voor

financiële noden bij

(top)spoíwerenigingen. De PvdA richt zich

op breedtespori en kent geen prioriteit toe

aan topsport.

D'66 vindt dat topsport zichzelf moet

bedruipen, GroenLinks wil meer

samenwerking tussen school en sportclub

om jongeren kennis te laten maken met

sport.

Er wordt onderzocht in hoeverre van

Rozengaarde een modern

topsportcentrum gemaakt kan worden. De adviezen

van het Bussums bureau zijn binnen en ongetwijfeld

zal er heel wat vertimmerd moeten worden om

Rozengaarde de volgende kwart eeuw bestaansrecht

te geven.

Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. ln dat kader

wees onlangs een raadslid op de bijna 550 miljoen

euro aan dividend die de provincie de komende tijd

als grootste aandeelhouder van Nuon krijgt. Fuseert

het energiebedrijf de komende jaren en gaat het naar

de beurs, dan kan de provincie zelfs miljarden euro's

vangen voor de aandelen.

Op een bedrag van 50.000 gulden na, bestemd voor

een eenmalig topsportevenement, heeft de gemeente

Doetinchem de topsport voorlopig alleen haar visie te

bieden. Een eerste oriënterend gesprek tussen

topsportclubs, gemeente en bedrijfsleven moest

eergisteren ingrediënten opleveren voor een

toekomstig topsportbeleid. Behalve visie is daar ook

geld voor nodig. Afgewacht moet nu worden of

Doetinchem het voortouw neemt om in te spelen op

de landelijke politiek die zich als pro-topsport

manifesteert en daarin wil investeren.

De nieuwe Busrnessrulmte van Nefit Orion in sporihal Rozengaarde
ln het midden burgemeester Margreet Horselenberg
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