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Woord van de voorzitter
ln de vorige editie heb ik melding gemaakt van een initiatief uit

de leden om een nieuwe impuls te geven aan het bestuurlijke

werk in de vereniging.

De inrtiatiefnemer hiervan is Bas Bloem en hij heeft op de

ledenvergadering van 11 maart de gelegenheid gekregen om met

zijn door hem gevormde groep nieuwe voorstellen te ontwikkelen en

te bespreken Uiteindelijk moeten deze resulteren in een beter

functionerende verenigingsstructuur en een heldere relatie met de

topsportafdelrng De gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart.

Uiteraard rs het bestuur erg blij met dit soort initiatieven.

ln de ledenvergadering is tevens gesproken over een aantal andere

onderwerpen teruuijl het de bedoeling was om de financiële stukken

van de afgelopen jaren te bespreken. Hoewel de stukken vlak voor

de vergaderrng beschikbaar ztjn gekomen, bleek de voorbereidings-

tijd te kort om de beoordeling hiervan goed voor te kunnen bereiden.

Om dre reden is een aantal leden gevraagd deze beoordeling verder

voor te bereiden Op 13 mei a.s. is er een nieuwe ledenvergadering

gepland waarin meer definitieve besluiten kunnen worden

genomen

ïijdens de laatste ledenvergadering werd duidelijk dat er hard

gewerkt wordt aan de voorbereiding van een mogelijk nieuw seizoen

voor de herentop Veel hangt hierbij af van het resultaat van

opgestarte sponsoractiviteiten. Zoals bekend is Nefit voornemens te

stoppen met de functie van Hoofdsponsor en zal er derhalve een

nieuwe moeten worden gezocht.

Mogelrlk dat rn de volgende ledenvergadering meer informatie over

dit ondenrverp kan worden

gegeven.

Orion Expres Seizoen 2001-2002

Voorwoord redactie

De zesde uitgave van de Orion

Expres ligt op dit moment in de bus.

In deze uitgave speciale aandacht

voor meisjes A.

Ook de bijdrage van de speciale

werkgroep verdient van iedereen de

aandacht. De werkgroep

probeert Nefit Orion in kaart te

brengen, omdat er te weinig kader is.

Vrijdag 12 april doet de werkgroep

verslag van de eerste bevindingen.

Het damesteam van Giel Jansen laat

weten dat het zich plaatste voor de

finale van de Open Club.

Ook de zevende editie venrvacht de

redactie een heleboel volleybal-

nieuws, want de Orion Expres mag

door iedereen gevuld worden.

Daarom: Laat van je horen.Tot

schrijfs!

Redactie

€.
i§
tr
*

Besloten is ook de violenactie door te laten gaan, nu tijdens de vergadering

gebleken is dat Hans Albers bij de uitvoering van deze klus geassisteerd

wordt door een aantal enthousiaste dames, die daarvoor later zelf in de

bloemetjes zullen worden gezet.

Graag tot ziens op de volgende ledenvergadering d.d. í3-5-2002

Met sportieve groet, Koos Kuiper
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Verslag ledenvergadering
Maandag 11 maart 2OO2

Aanwezig 34 leden

Afmeldingen Theo Hugen, Mirjam Kistenmaker en Jan van Uitert.

De voozitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij betreurt het dat deze

ledenvergadenng lang op zich heeft laten wachten maar dit kwam voornamelijk door enige onzekerheid

aangaande financiële zaken.

Het zal een spannende vergadering worden waar we elkaar met respect zullen behandelen.

De lat ligt hoog en het bestuur is verantwoordelijk, het is zaak om de topsport in Doetinchem veilig te stellen. De

gemeente is ook bereid hierin mee te denken.

Een belangrilk kernpunt deze avond is de uitbreiding van het bestuur.

lngekomen stukken die betrekking hebben op deze vergadering is de brief van Bas Bloem. Deze brief zal onder

agendapunt 6 uitgebreid aan de orde komen.

- Verslag ledenvergadering 21juni 200'1.

Deze wordt met dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

- Jaarverslagvereniging2000/2001

Deze wordt zonder commentaar goedgekeurd.

- JaarverslagJeugdafdeling20001200l

Deze wordt onder dankzegging aan de secretaris jeugdcommissie (Janny Hugen) goedgekeurd.

- Frnancrële zaken.

De jaarverslagen van de accountant zijn eindelijk binnen.

Het bestuur heeft nog geen gelegenheid gehad om deze verslagen grondig te bestuderen. Het bestuur vindt

het dan ook niet verantwoordelijk om de cijfers nu te gaan bespreken en verzoekt de vergadering een com-

missie in het leven te roepen om gezamenlijk deze verslagen te bestuderen. De vergadering gaat hiermee

akkoord en benoemt de volgende leden: Hennie van Haarlem, Jos Pasman, Henk Bazen en Eric Schmidt

Deze groep wordt aangevuld met de kascontrolecommissie bestaande uit Hans Albers en Petra Snijder.

Deze groep komt bijeen dinsdag 26 maart a.s.

- Het volgende agendapunt is de structuur van de verenigrng.

Mede op verzoek van de Gemeente Doetinchem maar zeker ook vanuit de vereniging zelf wordt het

noodzakelijk gevonden een splitsing van herentop en de vereniging te onderzoeken.

Er is reeds een notaris bereid gevonden om dit gratis te doen.
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Veruolg verslag ledenvergadering
- Ook vinden er op gemeentelijk niveau samen met andere topsportverenigingen maar ook met het

bedrijfsleven en het ondenruijs besprekingen plaats om de topsport in Doetinchem veilig te stellen. Namens

de verenrging zijn W. Boonekamp en G. de Jong hierbij aanwezig

- George de Jong noemt de werkgroepen rondom heren 1 en bedankt deze mensen voor hun inzet.

Er vinden besprekingen plaats met mogelijke sponsoren en misschien wel een hoofdsponsor.

- Hierna komt de brief van Bas Bloem.

Bas geeft uitleg over deze brief. Er wordt in de vereniging gesproken over veel te weinig bestuursleden.

Hij heeft nu een werkgroep geformeerd en vraagt de vereniging om een mandaat om met deze werkgroep

door te kunnen gaan.

De vergadering gaat hiermee akkoord en veruyacht de voorstellen van deze werkgroep in de ledenverga-

dering van juni 2002.

Eric Schmidt vraagt naar aanleiding van het voorgaande of dit betrekking heeft op de splitsing of de hele

vereniging De bedoeling is de hele vereniging.

De afsplitsing moet er toch komen, dit is een principebesluit.

- Bestuursverkiezing

De voorzitter heeft te kennen gegeven te stoppen. Dit naar aanleiding van zijn drukke werkzaamheden in

de politiek en het bedrijfsleven.

Er is nog geen andere kandidaat, de werkgroepzalzich hier ook mee bezig houden.

- Voorzitter Koos Kuiper is bereid aan te blijven tot de volgende vergadering die gepland is op 13 mei2002

- Rondvraag

Er ziln geen kandidaten voor de rondvraag.

- Sluitrng

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.

Belangriik!!!!

De volgende ledenvergadering is op í 3 mei 2OO2

ln het restaurant van Sportcafe Rozengaarde

Aanvang: 2O.3O uur
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Zoals op de ledenvergadering van 11 maart jl. bleek, heeft de vereniging sterk behoefte aan ondersteu-

ning in een flink aantal kaderfuncties. Onderbezetting in het bestuur heeft tot gevolg gehad, dat de

vereniging niet soepel draaide tijdens het afgelopen seizoen. Een aantal leden is bij elkaar gekropen en

vroeg de ledenvergadering om toestemming om een nieuwe opzet voor het kadergebeuren van Orion uit

te werken.

Als deze werkgroep tot resultaat komt, zal er in de

juni 20O2-vergadering een plan voorgelegd

worden, waarin nieuwe bestuurs- en kaderleden

worden gepresenteerd. Voordat het echter zover

is, zullen een aantal gewichtige zaken (o.a.

financieel en beleidsmatig) beantwoord moeten

worden. Een lastige zaak, want er moeten

momenteel al weer veel beslissingen genomen

worden voor het komende seizoen. Vooral op

financieelgebied zal er snel duidelijkheid moeten

komen. Op de ledenvergadering in juni 2001 kon

het bestuur de begroting niet aanbieden en de

beloofde septem ber- vergaderi n g werd u itgesteld.

Ook op 11 maart hadden de leden geen inzage in

de stukken. Hoe staan we ervoor? Hoe kunnen

we straks verdeÉ

De werkgroep is reeds twee keer informeel bij

elkaar geweest om te polsen hoe de bereidheid

onder de leden is om mee te denken en te

organiseren binnen Orion. De geluiden zijn

positief, maar met alleen bereidheid komt een

vereniging er niet. We doen dan ook een

drinqend beroep op alle Ieden om van onze

club weer een vereniging (in de letterlijke

betekenis) te maken. Als je wilt volleyballen, moet

er een organisatie staan. Je hoopt dat het bij

Orion gerealiseerd kan worden, maar zoals dit op

dit moment gebeurt, gaat het niet langer. Er moet

absoluut een bredere draagkracht komen.

Ér zrln gelukkig al volleyballers wakker geschud en

hebben zich aangemeld om "iets" te doen.

Het moeten er meer worden en daar wordt aan

gewerkt. Zo links en rechts zullen er mensen

benaderd worden om een functie te vervullen. Als je

denkt dat je iets in je mars hebt, geef gehoor aan

onze oproep, want anders ziet de toekomst er

somber uit voor Orion. Uiteraard kun je ook zelf, of

met anderen uit je team, actie ondernemen en je

melden. Welke taken er beschikbaar zijn, kunnen we

je dan vertellen. Het is de bedoeling dat we met meer

mensen de taken zodanig verdelen, dat het

ovezichtelijk en leuk blijft en niet zoals nu gebeurt,

dat een paar mensen veel te veel moeten doen.

Vanzelfsprekend hoopt de werkgroep dat de leden,

die zich reeds inzetten voor Orion, dit in de toekomst

blijven doen. Heb je intèresse, dan word je met open

armen ontvangen op vriidaq 12 april om 20.00 uur

in de VlP-ruimte in spoÉhal Rozenqaarde. Daar

wordt bekeken of we het plan al verder kunnen

invullen met namen. De werkgroep bestaat uit de

volgende leden: Marijke Menzo en Bert Snippe uit

het huidige bestuur en verder:

Maarten Brinkhof, Bas Bloem, Hennie van Haarlem

en Jos Pasman.

Hopelijk zien we je verschijnen op 12 april.

Bas Bloem, tel341885

e-mai I : bas.bloem@lanet. n I
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§ra gesprek met RENSA directe_ur
Erik Heiiink
Naamsbekendheid NefiÉ voordelig
\r0or Rensa

Rensa B"V. is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Sinds de verhuizing na

handel Ën verwarmingsartikelen de mogelijkheid om haar klanten met mee,

producten. Voor beide paÉijen levert dit voordeelop.

Dat is de grootste verandering die Rensa de laatste

jaren heeft ondergaan. Tot 1995 was de

hoofdvestiging van de topsponsor van Neflt Orion

gevestigd in Doetinchem. Daar bracht Erik Heijink,

die in 1988 het roer van zijn vader ovemam,

verandering in. "Mijn vader heeft het bedrijf

opgebouwd en een stevig fundament gelegd om op

voort te borduren", complimenteerde Heijink zijn

vCIorganger. "Hij had alleen een visie die bij die tijd

paste. De centen pas uitgeven als ze verdiend zijn.

Daarom leverde Rensa in die periode voomamelijk in

Gelderland."

Heijink zocht mogelijkheden om de rest van

Nederland ook te bereiken. Door de vestiging in

Didam is Rensa uitgegroeid van een regionale

groothandel met één vestiging tot een landelijk

opererende groothandel met één centraal magazijn,

vier verkoopkantoren en negen servicebalies.

Rensa is door die ontwikkeling nu een van de grotere

aanbiederJgroothandelaren op de Nederlandse markt

van producten voor klimaatbeheersing in gebouurcn.

Heijink heeft de organisatie zo aangepast dat iedere

regio op de juiste manier kan worden bediend.

De verkoopkantoren zijn gevestigd in Doetinchem,

Breda, Eelde en Waddinxveen. Daamaast is er een

verkooppunt in Didam. "Deze is speciaalvoor de

klanten die meerdere vestigingen hebben. Dan krijgen

ze niet met verschíllende verkooppunten te maken.

En het is handiger om kortingsafspraken te maken."

Die afspraken hebben htrekking op een bneed en

diep assortiment.Rensa voert op het gebied van cv-

ketels, radiatoren, konvektoren en lokale verwarming

de meeste grote merken. Daamaast kan de

detailhandel bij Rensa terecht voor

installatiematerialen, techniek, duuzame energie en

ketelserv iceonderdelen. De producten die vrorden

gevoerd zijn gericht op tepassing in zowel de

woningbouw, utiliteit en de markt voor service- en

onderhoud van installaties.Erik Heijink: Meer efficiency
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dpm Wesprek n et Erik Heijink
Bij dic grote merken oB het gebied van cv-ketets hoort

ook Nefit. Ën juist dit bedrijf is sponsor van Orion. Er

iijkt dus een verband te zitten tussen de klant van

Rensa en de sponsoring van Orion. Heijink ontkent

dat niet. George de Jong, bestuurslid teehnische

zakcn van heren 1, is een z\ rager van Heijink. Tren

CIrion een sponsor zocht uuerd Heijink benaderd of hij

een kandidaat had in zijn klantenbestand. De

directeurleigenaar dacht n"leteen aan Nefit. "lk heb

NeÍit gepo|st of zij interesse hadden. Dat bleek het

gevai te zi.in en zo zÉjn de contacten ontstaan. Het

was natuurlijk voor l{efït rnaar ook voor Rensa

intereesant. Als de naam f{efit hier in de regio goed

scoort, !s dat gunstig voor mijn verkoopcijfers." Rensa

kan daardoor bij Nefït in aanzien stijgen.

Rensa is niet de enige groothandel met Nefit in het

programrna. "Ër zijn nog zo'n vijftien andere

grcothandelaren die Nefit voeren.

fifiet e*ie andere bedrijven veeht Rensa om de omzet in

de Nedertandse markt. Het bedrijf van Heijink moet

knokken orn het marktaandeelte behouden of uit te

breiden. "De markt in Nedsl,rE','

sls rene wÈl§et gr*ien" r*oete ;:

atderen *ëëgkapen. Het is d

ntarK ge*mrden." De

de w*ningbouw. "Dmr

ll#erland ieder jaar mirtrÏ

Ëepla*d." Renss heeft

ln Nederland merkt Heijink ureinig van de

economische teruggang. Daarorn is sponsoring van

CrËon niet in gevaar. "lk doe dit puur voor de steun

aan de topsport in de regio. Rensa heeft er Íinancieel

geen voordeel bij, want wij leveren niet aan de

consurnent. Het helpt vlrcl om de naamsbekendheid te

vergroten. Als wij een nieuwe urerknemer zoeken is

het mooi dat hij kan zeggen dat hij Rensa kent van

Orion."

l,laast geldschieter is Heijink ook supporter. ln het

verleden was hij manager van het hoogste

nnannenteam^ "Ats ik tijd heb, ga ik kijken. Dan zit ik

voor mijn plezier op de tribune, maar ik hoop iedere

keer vrlel dat ze winnen." Over de prestaties van dit

seizoen is Heijink tevreden. "Het doel was om na de

promotie binnen een paar jaar door te stoten naar de

top. Dat is een lastige klus. De grote bedrijven zitten

in het westen. Daar valt meer sponsorgeid te halen.

Daaronn is de vijfde plaats een goed resultaat."

DoorWim Kappert
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Eril< Heijink: "lk doe dit puur voor de sfeun aan de topsport in de regia"
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ln De Gelderlander van 23 februari was hetvolgende artikel over'Topsport in de

Achterhoek'van verslaggever Dick Vrbser te lezen:

TopspoÉclubs en sportopleiding
hebben baat hii samenwerking
Het onderwijs wordt een belangrijke schaket bij het creëren van een topsportklimaat.
Doetinchem kriigt in augustus een opleiding Sport en Beweging. Zwolte is een goed

voorbeeld hoe de opleiding en de topsport elkaar kunnen bestuiven.

Ondenrvijs en topsport gaan in Zwolle hand in hand.

De omslag van het glossyachtig tijdschrift voor het

seizoen 2001-2002 geeft het al aan. Landstede,

volleybal en basketbal, zo staat de drie-eenheid onder

elkaar afgedrukt.

Het regionaal opleidingscentrum (ROC) Landstede is

voor drie jaar hoofdsponsor van de eredivisie

volleyballers en de basketballers. Een schooldie aan

sportsponsoring doet, het zorgde in het begin voor

gefronste wenkbrauwen. Maar Rob van Kessel,

voozitter van het bestuurscollege van Landstede,

zegt dat de keus bewust was. "Aan de hand van

ondezoek maakten we sport een van de speerpunten

van ons beleid. En daar hoort naamsbekendheid bij.

Landstede raakt betrokken bij de sportnotitie van de

gemeente Zwolle en de opbouw van het Sporthuis

Zwolle, dat is het aanspreekpunt voor de Zwolse sport

op alle niveau's."

Twee jaar geleden leek het topvolleybal in Zwolle nog

ten dode opgeschreven. Sinds de komst van de

stichting Topsport Zwolle en de bemoeienissen van

Landstede is in korte tijd veel veranderd.

Vorig jaar augustus introduceerde Landstede de

opleiding Sport en Beweging, zoals het Graafschap

College in Doetinchem daar dit jaar mee begint. ln de

Overijsselse hoofdstad begonnen 115 scholieren aan

de mbo-opleiding die in het

verleden alleen op het CIOS kon

worden gevolgd. Na drie of vier

jaar ztln zij gediplomeerd

sporUbeweg i n gsleider,

coördinator (sportmanagement) of

trainer/coach. De scholen

overleggen nog met de

sportbonden welk trainersd iploma

er precies behaald kan worden.

Voor het voetbal was dat eerder

het Oefenmeester 2 diploma.

Graafschap College: Opleiding SporÍ en Beweging



Orion Exores Seizoen 2001-2001

TOPSPORT IN DE ACHTERHOEK

ln Zwolle blijkt na een half jaar dat de samenwerking

tussen topsportclubs en sportondenruijs een goede zet

is geweest. Beide partijen profiteren er van. Zo is

trainer/coach Hans Bruins van het eredivisievolleybal-

team bij hoofdsponsor Landstede in dienst als

conciërge.

"De eerste maanden van de Sport en Bewegings-

opleiding gaf ik een uur per week volleyballes", zegt

Bruins. Door de medewerking van de school kon hij

zich gemakkelijker vrijmaken voor de middag-

trainingen met het team. Sinds dit seizoen trainen de

volleyballers wekelijks vier keer's middags en

eenmaal aan het begin van de avond. De vele

basisvaardigheden die de leerlingen zich het eerste

schooljaar eigen moeten maken, worden hen onder

meer bijgebracht door trainers van andere topclubs uit

de directe omgeving.

Trainer/coach Herman van den Belt van het

eredivisiebasketbalteam van Landstede vezorgt de

basketballes, assistent-trainer Gerard Nijkamp van de

plaatselijke eerste divisieclub FC Zwolle onderwijst

voetbal op school, Pjotr van Dalfsen doet het tennis.

De squashlessen worden vezorgd door squashclub

Zwolle die op het hoogste niveau uitkomt.

De school maakt gebruik van ondermeer de Stilohal,

waarin de volley-en basketballers hun

thuiswedstrijden spelen. Voor voetbal wijken de

scholieren uit naar het complex van FC Zwolle. Er

wordt ook gebruik gemaakt van de judo/karate-

faciliteiten en een klimcentrum Voor de volleyballers is

Landstede meer dan een geldschieter. De school met

15.000 leerlingen investeert, zoals met Bruins, ook in

mensuren. Leerlingen kunnen meewerken als

hostess, kaartverkoper of steward bij een

eredivisrewedstrijd. Een groep studenten wil de

merchandising van de club een impuls geven De

leerlingen kunnen ook stage lopen bij de club.

Voor Landstede is het belangrijk om het topniveau

van meerdere sporten in Zwolle vast te houden.

lnmiddels is voor de basketballers een talentcentrum

geopend. Aansluitend op de schooluren worden deze

jeugdige sporters twee keer per week extra getraind

door Van den Belt.

De volleybaltak krijgt dit jaar een talentcentrum,

waarschijnlijk gevolgd door atletiek en tafeltennis.

"Zo ontstaat een wisselwerking en blijven de echte

talenten hier", ziet Hans Bruins de voordelen van de

samenwerking.

Het Graafschap College kiest voor een ander modet

dan Landstede. Het Doetinchemse ROC wil het eerste

jaar van de opleiding Sport en Beweging zoveel

mogelijk met eigen docenten werken.

Maar de deskundigheid en gerichte kennis die de

topclubs meedragen, wordt wel erkend.

Samenwerking met De Graafschap, Nefit Orion,

Wienk/De Gazellen, maar ook atletiek, zwemmen,

squash en ander sporten, zal nadrukkelrlk worden

gezocht. Alwas het maar om de leerlingen via

stageplaatsen bij die clubs ervaring te laten opdoen.

Wat er verder uit kan rollen, leert de situatie in Zwolle.

Er zouden bijvoorbeeld, als onderdeel van het

topsportbeleid dat in Doetinchem wordt ontwikkeld,

over enkele jaren centra voor sporttalent kunnen

worden opgericht.
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NfiEI§JE§

tlVïj zijn een heel gezellig en vooral altiid
erg melig teamn somszCI erg dat onze
Ëra§nerJ eaach er vaak gek van tryo*§L

H* eersb seizoen flebbefl ue hijna dles verhren en

aifn'toen gdqradeerd ondat &AB la$ste u,aren

g€ssmrden" Fld h*wede s*izoen $raar we. n* nog mee

bezig zijn, gaat veel beter. We hebhen nog maar *:en

udedstrijd verloren. Hoe dat komt weten we niet, maar

nu winnen rae alles en daarom staan we nu op de

hrveede plaats en proberen nummer 1 in te halen. Flet

probleem is dat het ons niet lukt om met 4-0 te winnen

(tot nu toe 1 keer Eelukt). De meeste wedstrijden

urorden bij ons met 3-1 geuronnen en heel soms met

3-2, maar dan hebben we geumn een slechte dag.

AT

Nu gaan-vye onszelf even aan jutlie
vo o rsteI le n:
I{ns6eÈ fn*. f6J: midaanvaHer" Fiaar $imldl Íe fiffiit
uan haar gezicht te $aan. l(ffi haar meligfrdd en

csncenhatie op esr of andem rnanier heel goed

rnÍxen- Ze Iean e€ g€d snashen en doet afÍijd fam
tiek mee. Met de uedstrijden denkt ze alleen rnaar

aan volleybal en vergeet daardoor vaak haar bril af te

zetten. Maar dat vinden we niet zo erg hoor. Ze heeft

al meerdere malen onze tegenstander verpletterd.

Femke (no" 15): Buitenaanvalster. Ze is altijd vrolijk!!

Femke moet meer zelfuertrouu,en krijgen, vinden vre.

Ze denkt dat ze het niet goed kan terwijl ze echt

keihard kan rammen. Ze heeft veel plezier in

Oe spefuerdee/sfers (vlnr):Marbke, Kain en lnge

We hopen dat we deze keer eerste gaan worden idat

lukt ons uel" hopen ure).We moeten nog één t/ríedsfirijd

tegen nurnrner 1"

ffie stand vanaf 26 maart is als uolglil

1 Vivantel\AIuoc tulA1 7 - 32

Nefit Orion MAl 8-27

&-2?,3 Wcs-Beltruríï MA1

4 WGrol MA1 8-1,4

5 Avanti MA1 I - 12

§ Side Out MA1 7 - I

i"-'\

=ií
lr"1É i

De midaanvalsters {vlnf: Kristel, Maayke en lnge

volleybal, jammer genoeg heeft ze nu veel last van

haar knieën. Ze moet zich alleen niet zo laten afleiden

door uaat Henk allemaal tegen haar loopt te lullen.

Naar dic kerel moet je geuoon niet luisteren, is ons

advies.

Karin (no. 9): Spelverdeelster. De opslagen van

Karin zijn erg hard. Ën haar spel is verder ook enE

goed. Ze heeft soms effmtballen waar de tegen-

stander dan dus net niet bij kan. Een advies voor

Karin is dat ze niet zo hos moet worden als ze er een

set uit nnoet. Daar kan ze nog wel eens een beetje

boos om urorden. Na de wedstrijden en trainingen

komt ze AI-TIJD als laatste onder de douche vandaan.

i

jÀÀ\l
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Heel gezellig en vooral erg melig
f$S*e3,&* {na" 17}: midaanvalser. Zevwrdt attijd

nneieen boos als er iets verkeerd gaat- Dat met ze

eens afleren- Ze is ook boos omdat Richard nog

steeds niet is komen kijken. Dus Ricfrard,

aanrnakeni!!! Ze is vaak te zien bij heren 1. Ze kan

god rerwallen sr de pass is ook niet verkeerd" De

spelverdeelster hreft bij haar daarorn cok niet vaak te

Ë@en. Ze gaat er 100o/o voor"

tnge W {no. 18): Midaanvalster. De opslagen van

haar zijn altijd hard. De aanvallen gaan ook goed,

maar vaak tikt ze de bal er zachtjes over heen tswijl
ze serffin keihard had kunnen rammen. Jammer van

het mooie opzetten. Bij de aanvallen zrnrceft ze ook

echt door de lucht, daarom slaat ze onze

tegenstander helemaal vrreE.

lnge v/d § fno. Í2l: Spelverdeelster. Ze heeft mooie

harde ops§agen die net over het net komen. Daar

halen we veel puntjes mee. Het opzetten van de bal

is ook uitstekend. Ga zo door meid die ballen van jou

kunnen we rnooi gebruiken. Zo winnen ule wel, met

jou in het veld.

Wonne (no. 13): Buitenaanvalster. Ze kan rirrel goed

slaan vinden u/e, maar soms ueet ze dat zelf niet. Als

het ff niet lukt, denK ze dat ze het niet rneer kan.

Meid, wees gerust, wij geloven in je. Je kunt het. Ze

kan iedereen echt peptalks geven. En is een echte

sportieve speelster! Ze heeft ook vaak een kleurtje in

haar haa. Nu is het paars.

lngeborg (no. 14): Buitenaanvalster" Ze is onze

aanvoer§er" Zel<an wel goed smashen en ook haar

opslagen gaan erg goed. Ze heeft altijd van die vage

bailen die in een keer naar beneden gaan. Erg cool.

Mmie puntjes zljn dd voor ons. Ze wil altijd en
goede raarming-up daen met het hele team. Ze kan

erg goed anmoedigen. Ze is een perfecte

aanvoerster!

Marieke (no. 11): Spelverdeelster" Ze wil zetfs trruee

keer in de ueek naar Doetinchem kornen vanuit

Velsvijk (dit zegt al meer dan genoegt!, Se opslagen

van haar gaan erg hard. Als ze de kans krijgt. gaan

haar aanvallen ook erg hard" Als ze zin heeft, kan ze

erg goed volleyballen en doet ze goed mee. Haar

hobby in ons team is Henk in de maling nemen. Dat

vindt hij zelf niet zo leuk.

De b u it e n a a nyalsÍers (v ln r) : I nge borg, Yvo n ne, F e m ke

Henk: TrainerleoacD. Henk denkt dat hij altíjd teuke

gmpjes maakt (niet dus)!l! Hij loopt ons alleen mam

te commanderen. zelf croet hij niet veel. Hij r,reet nid
eens ltoe §j een nert opnm*zetten, dat laat hij on*

alleen doen. Soms wil hii een beetje te veet gelijk

hehben {netfout, hè Kristel??}l! Maar verder is hij wel

een goedecoach en frainer:

Verder hebhn ue het heel gmellig en we hopen dat

er ga$ry wat supporters vclor o*s op de bank zitten.

Bijvooöeeld op 6 apil onr Í1"S0 uur. We hopen dat

iutlie er allemaalzijn took Richard M!l:!l!).

Veelliefs. lGrin. Marieke. lnge, lngeborg, Femke.

Yvonne. lnge. Kristel, Mayke en Henk
Meisyes A1 : Af en toe gewoon een slechte dag!

CIrion Ëxptes Spizrran )nO1-)no.)



tuïeisjes A OPEIU GLUffi
#trf§tr talensenseam naar §§naíe §g.delrsands kampiaeascà:frp

Flet jeugdige damesteam van RENSA ORION met

Giel Jansen als trainer/coach heeft zaterdag 30

maart En Zutphen op oveÉuigende wijze de finales
hehaald om het Nederlands Kampioenschap

Volleyhal.

Beker

Donderdag 28 nnaart speelde Orion een beker-

wedstrijd tegen Longa'59 2 uit de derde divisie. t-.tet

eon"rpiete meisjes A-team rnerd ingezet in plaats van

darnes 2. Op alle fronten was het jeugdteam van

CIrion de baas over het kampioensteam van Karel

Mollevanger en Marcel Laan. Met 3-1 werd het team

uit Liehtenvoorde (met maar liefst 4 ex-eredivisie

speelstersl I ) verslagen.

0efenwedstrijd

Vol goede moed urerd er vrijdag een oefenwedstrijd

gespeeld tegen Halley uit Wehl. Ook hier werd over-

tuigend bantijs geleverd dat de aanstormende jeugd

van l{efït Orion weldegelijk serieus genomen moet

worden. Halley vrrerd van het veld gepoetst met 4-1!!

De cornplete se/ecfie van meisjes A

Zutphen

Zaterdag 30 rnaart waren de voononden voor de

Nederlandse kampioenschappen Open Club in

Zutphen. Op negen velden vrrerd gestreden om de

turce felbegeerde plaatsen vmr de eindstrijd op l juni

in Wageningen.

Het team bestond uit drie speelsters van dames I van

Nefit Orion ( Ellen Krabben, Sanne Keizer en Marieke

-§i 
^

Arion
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De aanstormende jeugd van Nefit
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Milder), vijf speelsters uit dames 2 (Veronique

Wi llemsen, Debby Slotboom, Janneke Wessel i nk,

Kyra Ulfman en Fenne Knynsberg) en turce

jeugdspeelsters Noortje en Marissa, allen niet ouder

dan 18 jaar.

De eer$e wedstrijd werd overtuigend gevrrcnnen van

Bovo uit Aalten met de verpletterende setstanden van

254 en 25€"

De tweede uedstrijd was ook een geuieldige

overuvinning voor het talententeam uit Doetinchem.

Apollo uit Borne raerd rnet twee sets van het veld

geveegd.

De derde wedstrijd in de poule raras tegen het

gedoodverfde Pollux uit Oldenzaal, maar ook hier

rryaren de darnes van trainer/.coach Giel Jansen

superieur: 2*12 en 25-23.

OPEN CLUM

ln de overkruising werd genreidig gevochten om elk

punt. Het talrijke publiek zag aantrekkelijk voileybai

en de vele meegereisde supporters van Nefit Orion

genoten volop van de speelaeulaine acties van het

.longe team.

Elíen Krabben, de spelverdeelster van dames 1 van

Nefit Orion kon Marieke Milder en Sanne Keizer

regelmatig goed bedienen met set-ups. De beide

aanvalsters knalden de bal regelmatig keihard langs

het blok van HAVOC uit Haaksbergen. De

belangrijkste wedstrijd van de dag vrrerd winnend en

overtuigend afgesloten met 2-0 in het voordeel van

Neflt Orion uit Doetinchern.

Hoofdsponsor Rensa had het team in prachtige

nieuwe wedstrijdshirts gehesen en enkele anonierne

particuliere sponsors hadden de knip getrokken om

het team gezellig de ovenainning te laten vieren in

een restaurant in Vorden op de teruglaeg naar

Eoetinchern

Meisjes A RENSA ORTON dus ongeslagen naar de

eindronde .!!!!!!!
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#e sekcfÀe van

rnaisjes* met

linksonder

truinerlcaaclt

€id Jansen en

rechtsrinder

rnanager

Joop Keizer

De twee jeugdspeelsfers: Naartje en Maissa

Gt

Orion Ëxpres Qaiz,un 1nrl4 lnnn



Mets§es B $pen CIub
ffiefaas wieff §?ffiar eissdtoernooi
Ha!!o aiten:aal,

Ë:i

Zoals juiEie misschlen weten, waren zaterdag 30 maart de iussenrondes van hét öpà-crrn-toèinaoi.
fuïeisjes E was met het gezeilige team voor deze biE day natuurlijk van de partij, nadat al erg vroeg
nret een hele "coole" bus de reis naar Capelle ald lJssei was gestart (Han, bedankt voor de bus!!).

ln de sporthal bereidden we ons nog even mentaal

voor om vervolgens aan de eerste raredstrijd tegen het

sterke "ploegje" Nesselande te beginnen. De eerste

set lieten ue (onnodig) liggen. De tweede was op het

eind nog ff spannend, maar ook deze set ging

vedoren (25-23).

De tweede wedstrijd tegen Sliedrecht uras een echt

(paas)eitje: 2{ winst! Ook de derde "match, tegen

Monis v€s erg simpel. Wij sloegen Monis vast aan de
grond: Nogmaals 2-0 winsfi

Toen brak een iets rninder fijn moment aan. We waren

tweede !n de poule en moesten in de kruisfinale tegen

Taurus, eerste in de andere poule. Dankzij het

trernmeigeroffel en geschreeuw van onze trouvle

supporters (bedanK allemaalli wonnen ue de eerste

set overtuigend (2e21). De trareede set (pijnlijk

onderwerp) verloren rare dik (11-2S). De derde,

beslissende set ging opnieuw verloren (12-1S).

We baalden allemaal, rarant het verlies betekende

uitschakeling voor het eindtoernooi.

Maar ja, al met al hadden ue toch een leuke dag

(origineel zinnege, hè), reden terug met onze

gezellige bus en snackten nog even bij de Mac!

Hopelijk redden vre het volgend jaar wel. And

rcmernber, rre'll corne back!

Groetjes namens ons allemaal,

Marloes Wesselink.

Allemaalzijn: Nicole He (Nic§), Nicote Ha (Harbie),

Manon (Monnie), Femke (Femmie), Deborah (Deb),

Marja ([ooske), Margot (Mr. Mago) Nienke (Nienie),

Sanne S (Sannes), Sanne H (M.J.), Daisy (Dees),

Marloes (Loes), Erica (Erie) en Jan.

Het was we! ff spannend



Jeugd lWeisjes mini tl
Hoi,

Wij zijn Moniek Jansen en Marioliin van

Flaarlem en we zifren in de mini D, We zitten nu

allebei één iaar op volleybal. Onze eerste mini

D wedstriid was in Vasseveld.

P"" -l'

Anne'Jul ia, onze trainster

was mee om te coachen.

Manon en Wendy

moesten zelf volleyballen

(ook onze trainers). We zijn

daar eerste geunrden en

hebben een beker

genonnen.

ln Varsseveld speelden rrve

maar tíÉn keer, nu spelen vrre altijd in Hoog-Keppel.

Elk toemooi winnen we meestal één wedstrijd, urc

spelen éen gelijk en we verliezen er één.

Ruben, Stefan en Gerben rirrerden om 7.45 uur

opgehaald door Ralf en zijn vader. Rutger ging met

zijn eigen vader mee. We moesten volleyballen in de

Hessenhal. Bijna iedereen u,zls nog half in slaap. Er

seheurde op de heen u/eg een auto rakelings langs

die van ons heen. ledereen raras gelijk weer goed

uakker. Hoezo in de Achterhoek mag je niet

karren??!!!

De eerste wedstrijd was tegen Labyellov. Dat was een

pies of keek. De uitslagen waren: 25-12 en 25-15.

Meisjes miniD: Dede in de poule

Elke utedstrijd duurt 25 minuten. Daarin spelen rrve

vaaktwee sets. We staan nu derde van onze poule.

Onsteam, ORION 2, bestaat uit llse Bloem, Floorvan

Dijk, MaÍjolijn van Haarlem, Moniek Jansen en Freke

lMnkdman.

Groetjes Moniek en Marjolijn

De twede vvedstrijd was tegen Orion d4. Dat was iets

modlijker, maar helaas voor d4 uonnen vre toch

(lekker puh). De laatste urcdstrijd was het moeilijkste

van allemaal. Die was tegen Huevo. Huevo heeft

namdijk een hele goeie opslag (bovenhands). Tot

onze verbazing waren de uitslagen van de sets allebei

25-15 (maartoch was het een moeilijke urcdstrijd).

Na alle urcdstrijden hadden u/e een beetje bonje met

de meisjes uit kledkamer 3 en 2. Daama gingen ure

de ballen z@ken, douchen, aankleden en met een

happy humeur naar huis.

Ruben en Ralf

De beker!!

Jongens mini II

\íerslag toernooi van 23 maart 2OO2
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Orion Expres Seizoen 2001_2002

Bedrijfsvolleybal
Nu het einde van de competitie nadert, staan de toernooien alweer voor de deur. Dit zijn attijd zeer
gezellige volleybalavonden. De wedstrijden worden aljaren door scheidsrechters van Nefit Orion
gefloten (scheidsrechters en andere vrijwilligers alvast bedankt voor jullie inzet!).

Deelnemende teams bestaan uit spelers van: gemeente, instellingen, bedrijven, scholen enz.

Hieronder volgt een ovezicht van de toernooien:

' Dinsdag 7 mei2002 om 19.00 uur Het Nefit Orion recreantentoernooi in sporthal Rozengaarde

' Donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur Het Nefit Orion BVT (bedrijfsvolleybaltoernooi)voor de 61e keer
.16 mei 2002 Mixed beginners

.23 mei 20Q2 Mixed gevorderden

.6 juni 2002 Heren

Winnaars van vorige BVT's waren:
. Mixed beginners: Sturko Doetinchem (mei200l)

Stichting Welzijn Doetinchem (december 2002)

VHW Doetinchem (december 2001)
. Heren: Wouter Kolk (mei 200,1)

Eisen voor deelnemers:
. Spelers moeten l51aarof ouder zijn

. Een mixed team bestaat uit: 3 dames - 3 heren

4dames-2heren

5dames-1heer

' De winnaar van het team mixed beginners mag de week erop met de mixed gevorderden meespelen.

lnschrijvingen:

' Het inschrijfgeld bedraagt 23,- Euro per team, orion leden betalen 10,- Euro

' Dit bedrag graag overmaken op gio 7935213 t. n.v. J.W. Albers (onder vermelding van BVT 6i " keer)
. De inschrijfformulieren meten voor B mei binnen zijn bij: J.W Albers

Montgomerystr. 18
_ _ï__'-- -
7002 DT Doetinchem

Tel.0314-341520

' De prijsuitreiking is 20 minuten na afloop boven in de kantine bij het zwembad
. Er mogen meerdere teams van een bedrijf meedoen
. Ook straat- en schoolteams zijn dit jaar van harte welkom

Organisatie BVT Karin Bazen, Martin van Wolde, Hans Albers



Met Fitness & Aerobics
Doetinchem fit de zotner in
Fitness & Aerobics, één van de stille sponsors van het eerste herenteam van Nefit Orion, heeft, nu het
voorjaar en de zomer weer aanbreken, een aantal cursussen voor sporfliefhebbers op het programma
gezet met het doel fit de zomer in te gaan. Dit zijn o.a. Spinning en ander trainingen.

Spinning betekent drie kwartier, onder

opzwepende muziek en aansporing

van de instructeur in beweging zijn op

een fiets. Het is een heerlijke belevenis

voor iedereen die gemotiveerd genoeg

is om het beste uit zichzelf te halen.

Spinning is geschikt voor iedereen,

omdat elke deelnemer zelf zijn of haar

weerstand bepaalt. Spinning is de

ideale trainrng voor conditie,

verbranding en training van buik- en

beenspieren. Wie er eenmaal mee

begonnen is, weet niet meer van

ophouden

Vier avonden in de week wordt de spinning training

gegeven. Bil voldoende belangstelling wordt ook op

zaterdagmorgen om í 1.00 uur met een groep gestart.

Wie wil, kan deze week al meedoen. Belangrijk om te

weten is, dat de fietsen gereserveerd dienen te

worden.

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid voor

gecombineerde trainingen. Bij Fitness & Aerobics

Doetinchem zijn tal van andere sporten te beoefenen

zoals: totalworkout; aeropump; body sculpting; cardio

fitness en Tai-Bo. Bij total fltness geldt ook dat er, bij

voldoende belangstelling, op zaterdagmorgen om

10.00 uur met een groep gestart wordt.

Op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur wordt een

zelfverdedigingscursus voor vrouwen gehouden.

Deze duurt 10 weken en is begin maart van start
gegaan.

Het bewegingsuur voor 55+ is op donderdagmiddag

van 16.00 tot 17.00 uur. Hierbijworden de

deelnemers onder deskundige begeleiding

gestimuleerd in flexibiliteit, coördinatie en

spierversteviging. Na afloop krijgen de deelnemers

een kopje koffie aangeboden en er bestaat de

mogelijkheid om gezellig na te praten.

ledereen is welkom om binnen te lopen voor meer

informatie. Wie kennis wil maken met spinning of een

van de andere trainingen kan dit doen tijden een

gratis proefles. Fitness & Aerobics Doetinchem is te

vinden aan de Walstraat 60, in het centrum van

Doetinchem. En is telefonisch bereikbaar op nummer

(0314) 343874.



AÉ. 1

Art.2

Art.3

Art.4

Art. 5

Art. 6

Àrt.7

REGREANTEN
Reglementen toernooien recreatief volteybal
Recreatief Gewest Zuid Seizoen 2OOí - 2OO2

Teams dienen deel uit te maken van een officieel bij de NeVoBo geregistreerde vereniging (regulier of
recreatief)

De vereniging is verplicht de vastgestelde regio en bondscontributie te voldoen, als mede eventuele
overrg vast gestelde kosten

Deelnemers moeten geregistreerd staan als lid van de NeVoBo, Regio oost. En in het bezit zijn van
een geldige NeVoBo recreantenpas.

Voor elk team dienen minimaal 7 spelerskaarten te worden aangevraagd

Wanneer tijdens een toernooi blijkt dat in een team één of meerdere competitiespelers/sters
meespelen, degradeert dat team automatisch naar een lagere poule en ontvangt een boete van ! 2i,- I
€ 11,50

Spelers/sters mogen tiidens het toernooi niet van team wisselen of gewisseld worden. Bij constatering
wordt de wedstrijd als verloren beschouwd.

Wanneer een team tijdens het toernooi door een blessure van een speler/ster onvolledig raakt, dan mag
dit team het toernooi met S spelers/sters uitspelen.

Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NeVoBo, voor de recreantentoernooien zijn de
volgende uitzonderingen:

7 Teams dienen zich bij aankomst te melden.

7.1 In een herenteam mogen dames meespelen.

7.2 ln een dames team mogen geen heren meespelen.

7.3 ln een mixed team mogen maximaal 3 heren meespelen.

7.4 Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets elk met een speeltijd van 13 minuten (de werkgroep kan de

speeltijd jaarlijks wijzigen)

7.5 Spelerswisselingen zijn alleen toegestaan bij blessures, indraaien is wel toegestaan, echter
alleen bij de opslagplaats.

7.6 Time-out is niet toegestaan.

7.7 Het eerste In het programma vermelde team begint te spelen op het veld gelegen aan de
linkerzijde van de scheidsrechter en heeft de opslag.



vervolg reglementen toernooien recreatief volteybat

Art.8

7.8 Begin en eindsignaal van iedere set wordt door de wedstrijdleiding gegeven, een set is bij het

eind onmiddellijk afgelopen (de rally wordt dus niet afgemaakt).

7.9 Bij gelijk eindigen van twee of meer teams, beslist het saldo van gescoorde en tegen gescoorde

punten, van alle qespeelde wedstriiden. bij gelijk eindigen beslist de onderlinge wedstrijd.

7.10 lndien een team op het officiële aanvangssignaal van de eerste en/of de tweede set nog niet

aanwezig is. wordt dit team geacht deze set(s) met 25-0 te hebben verloren.

7 '11 De vereniging, die volgens het programma voor een scheidsrechter moet zorgen, moet tevens de

teller leveren

7.12 Smashes in een mix toernooi is toegestaan, eventueel kan door de scheidsrechter vooraf met

beide teams afspraken hier over worden gemaakt

7.13 De telling gaat volgens het ralley point systeem.

7.14 In overleg met de tegenpartij mag er met een gekleurde door de NeVoBo goedgekeurde

wedstrijdbal gespeeld worden.

7 .15 Het aanraken van net of antenne is n iet fout, tenzij de speler het net of anten ne aanraakt tijdens
het spelen van de bal of het aanraken van het spel belnvloedt. Sommige speelacties zijn acties
waarbij de speler de bal niet echt raakt. (Dat er geen netfout meer gemaakt kan worden is dus
duidelijk een misverstand).

7.16 De bal in het spel brengen is geen poging meer maar een actie. Dit betekent dus dat er niet meer
voor de tweede keer geserveerd kan worden.

7.17 Het spel gaat door, wanneer bij de service de bal het net raakt teruijl de bal over het net gaat.

Wanneer een team niet verschijnt zonder daarvan tenminste 5 werkdagen voor het te houden toernooi
kennis te hebben gegeven aan de toernooileiding zal een boete opgelegd worden van J25,- t€.11,50

Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen.

De toernooien zijn verdeeld in poules, waarvan de winnaar promoveert en de verliezer degradeert.

AlleenindeApoulevindteenpuntentellingplaats.Teweten: Nr. 1-4punten,Nr.2-3punten,Nr.3-
2punten,Nr4-1punt
Deze punten opgeteld over alle 4 toernooien geven aan de teams met het hoogst aantal behaalde
punten, het recht om deel te nemen aan het kampioenschap van gewest zuid. Bij gelijk eindigen wordt
een beslissingswedstrijd gespeeld.

Voor elke gewonnen set worden 2 punten toegekend, bi1 gelijke stand krijgt ieder I punt.

ln alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

AÉ.9

Art. 10

Art. íí

AÍt.12

Nethoogte: Dames - 224 cm

NeVoBo Gewest Zuid

Heren -243 cm

Bestuur werkgroep

Mix - 235 cm



Contributie seizoen 2001 -2002
1. Tijdstip betaling

oktober. hele jaar of 1e perrode

februari: 2e periode

2. Geboortedatum

De verschuldigde club- en bondscontributie voor een

lid wordt aan de hand van zllnlhaar geboortedatum

vastgesteld en blrjft gedurende het hele seizoen

ongewijzigd

3. Clubcontributie

De clubcontributie voor het seizoen 2001 -2002.

Senioren geboren voor 1-í0-1983 150,- Euro

A/B jeugd geboren op of na 1-í 0-1983 120,- Euro

ClDlElF jeugd geboren op of na 1-i0-1987 87,- Euro

Recreanten 98,- Euro

Categorieën zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van

de bond. Clubcontributie wordt voor een heeljaar of
perrode betaald.

4. Bondscontributie

De bondscontributie voor het seizoen 2OO1 -2002

bedraagt:

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

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

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

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. Bij een aanmaning wordt per

keer 2 50 Euro in rekening gebracht.

14,- Euro

14,- Euro

6. Uitzonderingen

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 ledenadmini-

stratie. Verrekening van clubcontributie vindt plaats per

kwartaal. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

8. Nieuw Iidmaatschap

lnschrijving kan op ieder moment via een

inschrijfformulier en kost:

Senioren

Recreanten

A / F jeugd

Mini's

10,- Euro

7,- Euro

7,- Euro

7,- Euro

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 1T,

7002 HE Doetinchem Tet: 0314- 333209

Kringloopgroep Aktief
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