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F*ier daat miln faetste bÈ,[drage ean de $rten ffixpres"

ïïjde*wde Effi:tË f#envergaderifts vafl 13 rr':ei j.Í.

fueb §k-sl daamtaa* wk andere k$uur$#en-
afsetrle{d geí}Gïïeft varr het bes*uur van Nefrt Orion.

Er is En deze -uitgestetd* ledenvergadering uàtvoertg

gespno$<en over rc'EsE r:ante de Íií]aEBCiëBe positie van

de venenÈgir:g en over de rnogelljkEtedcm orn dÈe

situatËe in de kcrc?e*de tEjd in pasEÉieve zEn te

verbeteren. l{et zÉttee'rde bestuur heefÉ

veranturcencleË íj kheÈd Serloa"nen voor de ff'Ètsta ne

situatie. Vanaf het begin van de íinanc!ë8e

pa'obtematiek Es de germeente DoetÈnchenn als

verharurder van de sportha[ de dupe getrmrden En dle

zin dat we jaren echtereem níet in staat zíjn ganreest

onn de huursc*u9d aan de gemeer':te tíjdàg te vosdoer.r.

Reeds bí.! rnijr: aantneden aÉs vooezitten was er aË

spnake van een behoonEEike fiuusschr*[d aan de

gerneer:te.

Ee d6seuesee tn de aÉgentene Eedenvergadentr:g hmft

opgeBeverd deÉ er eer: tËjdeíà.lk :ntertm-bestuur Ès

sac'nengesteld. DLt bestuun ga# de vormEng van1ffifi

nEee.lw besfuur vccrbr;reEden cnzaÉ tevems

aanbe;vel1ngerx gaan doem vcon de rriec.twe stractu*r

wasr de vereniEir:g" hiet onderbrenger! wast de here*

É*p im eem a?zeredertr?trke StEehÉËe:g zalkieyuan

ondendec! uitrc'laken.

Cp 13 nsei És coÉ< gesprokcm n:et de uaethouder

Sponkaken, de hecn F. Enrst, over aMe F:ua"lrsehuld"

geÉegenheËd urerdes: ge$eld Grft eeft siappenpËan te

presentcren" cp hasis bffiarsari de Ë'tr.surschuÉd wcndt

terug betaald bE nnen aízi en bare temn ij cteiz. ;ret

gerneen?eÉ:esturun gaat venvo8gens beeordeien kae z\j

met C§t plan za\ oeïtgaën. Afuwe;kten derhalve, wk al

u+ras de #eer va* het overÈeg er eeft 'segt 
" prcbereft er

uE€ Ée kcrzterr §s'r het heEang van Criem".

FosËtieí uit de afge§open periode ís uaeË de rlEeuue

energie dÈe w#"jkornt fiLs eer! aamtal er:thousàaste Ëedeg.r

de sehag:ders wiË zetten onden het hestuur var, dc

verer:igErcg e* wiË zerger: vcor ee* Eezonde toekorc.rct

zowÉ rn spoctief aËs Én Ëin*srcEeeÉ opzicht" P*sitief !s

ook dat het mamagernent vas: heren E er vooralsarcE

reer ir: is gestaaEd or-ïl een spomsor te vinden

wmandoer de comtimuiteit van het verbi6.!Ë in de

eredivisie lijkt gwaarLcrgd.

§fs,srcary#@sef,$w
#* l***r;v*gr*d*r'*ig rer: nt*err#ëg*ur:rl# f3 rriei

rs#*s,tel eJe ar:frraf#etï is er d* oc>rr*a&

van cJe{ rls mlrlande Oríon §xpre,s refs i'cfer *{en

uerwaeftÍ hry de /cdcn ln cÍe &u* lryf
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.sfers díe ryl #a §*de*rrergxderÉmsr yar? Ë§gsmÉ
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Over rnijn eigen beÉevir"rg van de priode bi.[ Orion wil

Ek nog graag het voigende §<wijt.

Orion ls en fljne vereniging, waarin oven het

algerneen doon vel vrijwilligers met veel

enthousiasrne aan de sport vrmrdt ganenlG.

Prohles*atischer eruaar 3k de verkokering Ere dle zin

da€ er te uei*ig lretegraËie esl sa;rrcnu€rËdng Is Éusserr

de verschillende getedingen, zoals top, heren, darnes,

jeugd en recreanten. Gevolg hieruan is dat de

geledingen hun eigen .Fstuurtjes" optuigen, eigen

geldhronnen giaan aanhoren en zich van het

overkoeplende veneniglngsbduur namrueEijks nog

ieËs aantrekken. Er mag op dit bestuur kt veel

kritiek zi.!n, rnaar dat moet als resultaat hebben dat er

een krachtiger en volwaardiger hestuur konrt te zitten.

Verkokering in de vereniging heftdttjd negatiane

uituassen, zoals vorig jaarwearbij een c§ubblad sliet

is verschenen onrdat iernand dit had volgechreven

rneË lasËer en achterklap. Niet het indlvidualisrne en

lret deelbelang maar de co!§ectivitdt van het

verenigingsbelang rnoet meer het leidend beginsel

ulorden voor deze verenlging. Als dat lukt dan heefi

Cracn uneer geede toekornstkansen. Deze ka*sen

uBordeg'l ncg verder vengroot a[s meer leden actiever

Mffirderx bu,ten het veÈd en ac-ties gaar: crgaa:isenen

orn extna midde[en aïjel'ka;ar te vergaren. KcrtoEm

rïleer gemeer:schapszÉr: arr de vereniging draagÉ bij

aaft een gezov'tcÍere venenÈgír:g.

Graag bedank ik iedereen dEe rnaj in de afgeËopen

.lanen heeft geSeund, niet Ès': rmÉjn belamg r*aarin het

belang van de vereniging. Dat rnijn afscheid vait op

een ti.fldstip uraarin de veneniging zËch in urce[Eg water

kvEs:dt" is ook vrcr mij werdrietig. Bm de huidige

siteratie !s het echter *Mig dat er ee* s'làeuw eEan in de

verenigirtg kor:'rt. Wijlem Pim Fortuyn heeft €iaarslaëst

Eaten zien dat dit ock op andere teneinen in de

sary:errËeving hard nodBg ís. Graag wft !k ook daaraan

de kornende jaren een steentle bijdragen.

ïensiotte uaens ik u aElen heei veei succes in ele

toekomst!

Met spcrtEeve afscheidsgnoet,

Koos Kuipr.

L§Ë nïÍersaderimg
ffIaandag 24§uml
#afé §e Krae*sfuerg
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DE TOEKOMST VAN

Op maandagavond í3 mei heeft de algemene

ledenvergadering van NEFIT ORION

plaatsgevonden in sporthal Rozengaarde te

Doetinchem. Tijdens deze vergadering heeft

de financiële adviescommissie een

tussentijdse rapportage gegeven van haar

bevindingen tot nu toe.

Gebleken is dat de vereniging de afgelopen jaren o.a.

een grote huurschuld heeft opgebouwd en haar

financiële verplichtingen jegens de gemeente

Doetinchem niet heeft voldaan. Er is ook

geconstateerd dat het heren topvolleybal deze

financiële problemen niet heeft veroorzaakt maar dat

vooral een onderbezetting van het verenigingsbestuur

voor de aansturing van de rest van de vereniging

oorzaak van de huidige problematiek is.

Het bestuur heeft de vergadering verslag gedaan van

haar gesprekken met de gemeente Doetinchem,

waarin de gemeente duidelijk heeft aangegeven dat

er op zeer korte termijn een concreet

oplossi ngsvoorstel moet worden gepresenteerd door

de vereniging. Daarnaast heeft de gemeente kenbaar

gemaakt dat in het topsportbeleid dat op dit moment

binnen de gemeente geformuleerd wordt,

eredivisievolleybal zeer zeker een plek zal krijgen.

Besloten is dat het heren topvolleybal in een aparte

stichting zal moeten worden ondergebracht. Van groot

belang daarbij is dat er voor het komende seizoen op

dit moment al een dusdanige sponsoring is

gerealiseerd, dat op verantwoorde wijze eredivisie

kan worden gespeeld. Wij zijn alle bedrijven die

topvolleybal mogelijk maken daarvoor zeer

erkentelijk. ïjdens de vergadering werd vanuit de

NEFIT ORION
leden een voltallig nieuw verenigingsbestuur

gepresenteerd. Dit eventuele nieuwe verenigings-

bestuur is bereid aan te treden nadat er gedurende

een korte interim periode meer duidelijkheid is

verkregen over de toekomstmogelijkheden.

Gezien de genoemde situatie heeft het huidige

bestuur besloten af te moeten treden en is er door de

vergadering een interim bestuur benoemd dat als

volgt is samengesteld: Jos ïemessen, Arjen van

Beek, Jos Pasman, Hennie van Haarlem, George de

Jong en eventueel een nog naderte benoemen

persoon. Het interim bestuur heeft tot taak de

komende maand oplossingen aan te dragen voor de

financiële problemen en om de splitsing van

vereniging en stichting verder uit te uerken.

Wij verzoeken u ons de tijd en de ruimte te geven om

de komende weken intensief te werken aan de

toekomst. Tijdens de ledenvergadering hebben we

gezamenlijk afgesproken dat de contacten met de

media de komende v'reken via het interim bestuur

zullen lopen. lndien u door de pers benaderd wordt

vezoeken wij u te verwijzen naar ondergetekende.

Het interim bestuur zal z*r zeker de steun van velen

binnen en buiten de vereniging nodig hebben om er

gezamenlijk voor te zorgen dat we ook de komende

jaren volleybal kunnen spelen bij Nefit Orion en

kunnen genieten van topvolleybal in Doetinchem.

Wanneer u voorstellen heeft of ondersteuning kunt

bieden zouden wij het z*r op prijs stellen indien u

contact met ons opneemt.

Namens het interim bestuur van NEFIT ORION,

George de Jong
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EDEDELINGEN
ERKGROEP
DERLEDEN

De werkgroep, die zich bezighoudt met de
herstructurering van het bestuur van
Orion wil in deze roerige tijd het volgende
kwiit.

Zoals bekend, is deze groep al enkele weken bezig

om een nieuw gezicht te geven aan het Orionbestuur.

Hiervoor zijn enkele bijeenkomsten belegd in ons

sponsorhome. De belangstelling vanuit de leden was

gelukkig dermate positief dat de initiatiefnemers direct

het gevoel kregen dat de gedachtevan "een bredere

draagkracht " een gezonde voedingsbodem had.

Tegelijk baarden de recente ontwikkelingen binnen de

vereniging ons zodanig zorgen, dat de nodige twijfels

duidelijk een stempel drukten op de bijeenkomsten.

Toch besloot de groep om eendrachtig de schouders

eronder te zetten en konden al vlot de nodige namen

vrorden bijgeschreven. Een en ander resulteerde in

een voorlopige tussenstand van maar liefst 10

kandidaten voor 11 bestuursfuncties. De cruciale

posities van voorzitter, secretaris en penningmeester

zijn voozien van namen! Ook kunnen we op dit

moment meedelen dat de meeste posities van

commissies zijn bezet. Gelukkig zegden veeltrouwe

Orionmensen toe hun huidige taak voort te zetten. Dit

alles geeft aan dat u/e op het gebied van het

kadergebeuren levensvatbaar zijn. Mochten er nu

lezers zijn, die ook willen instappen (in welke functie

dan ook) dan staat niets hen in de weg om zich alsnog

te melden.

Dan nu heÍ sombere dep;l van hetverhaal.

Zoals op de ledenvergadering overduidelijk bíeek, is

de financiële positie van Orion momenteel uiterst

zwak. Voor de kandidaat-bestuursleden betekent dit,

datzij op dit moment niet willen/ kunnen instappen.

De erfenis, die het bestuur achterliet, nodigt bepaald

niet uit om van start te gaan. Sterker nog, eerst zal

de vraag beantwoord moeten of de vereniging na de

zomer nog wel kan volleyballen.

ïjdens de vergadering van 13 meijl. nam een

interim-bestuur het beleid over en deze groep staat

voor de taak om allereerst de financiën op orde te

brengen. Hier liggen momenteel de

verantwoordelijkheden voor het beleid van Orion. Pas

op het moment, dat het interim-bestuur de

urerkzaamheden heeft afgerond, volgt de

kandidaatstelling voor het nieuw te benoemen

bestuur. ln een ledenvergadering zal het een en ander

zijn beslag moeten krijgen. ln de tussenliggende

periode gaat echter de voorbereiding op het nieuwe

seizoen ga/oon verder enzal het nodige geregeld

moeten worden. Te denken valt aan de teamindeling,

bezetting van de zalen, trainers enz., enz., enz. Dit

werk wordt op dit moment gedaan, maar het zal

duidelijk zijn, dat dit alles opgezet gaat rrrorden met

minimale middelen. De (nood-)begroting, die

gehanteerd wordt, betekent dat de leden

pijn moeten lijden en vast staat dat lang niet alle

wensen vervuld kunnen worden. Op

volleybaltechnisch gebied heeljammer, maar het is

niet anders.

De werkgroep hoopt, dat de problemen

oplosbaar zijn en dat we spoedig een

ledenvergadering kunnen uitschrijven, waarin de

verkiezing van een nieuw bestuur geagendeerd kan

worden.

Namens de vrrerkgroep, Bas Bloem.
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§ew gesprefr mee# ffi a ws sssss wo w,#erse

?rafiseer eoech ffiffierËrcus EJtíouËeree vas,.s $.scË

eensb derresÉeacaB vac? ffiefiË GrEocB hBEkË Ee.e

octder$Éea*de b§§dragc bm'eg op aEjer Mede
se§zoem fr*eËEt Orioe? era rmEimerË oyer de

Éoekocmst oslder de tfiteB: 'u E{et gr@erie gtras,'"

Fíet selzren zit erop. VoËdaan e:: tevnedegr hgBkkertw

tera.eg op ?:eË afgetopem seËzoesr" t*efït Oric* is w#er-
cn'r keuníg 6e gewcrden. Gezlen de aanpassingera,

ventieuwingeal en tegerrs8agen (o.a. b[ewuresi is dat

at met altoch een aandEg resi.sÉtaat. Niet srEks.

ilet afgelopen jaar rrerdem v€ H€er geeomfc-omeerd

,ret veeÉ blessuneÉeed. ChantaEWEEEerstsen knry iaet

'r&n eem zwabberEeet, Er':ge StrijbcscË: var: ha*r

knÈetje, Sanc?e KeEaer bnak haar "rootje" en u'ucjith

Speksc§:oor ondensostd narMn v&rï eeft operatie.

Tens[otte haakten &fiarÍeem Duursma (venhuizÈr.rEi en

ËrafteEs van Dc.!k {tEjdgebrek} tijdens f:et seiz*en af.

il:Í*nsen dE* ** Cntcn ffixprre vaker lezcn, retem

i*n:iddcËe daÍ."net spcÉËet,e van dasmes 'ï op een

fupaalde voiEeybaívisËe gestoeÍd is. Het kostte aardíg

lk*trydwocrd& Nefit örtorT "ëeht" &am het,a*lle,gen

*.wWam. & md a[ hebhem dqlgefadaaren er rwktw

bEjgedragem dat ure puntten verspeelden.

Gc?der grEveae.u

We functioneerdem ees'l aantaE Mstrijden duídelíj &<

onder ons niveau. De gee"oenlde "trisÈe" uras toen wer

te zoeke*. Van Sornas Activia unerd ult en thuis

onredig ver§onen, teger: Micno Electro {uít} veesry§-

den w punten, ven VeL {ír: eigem huEs} hadden re
matuur'tljk niet rnryen verficzen, tegen Switch (a.uít) had

er sneer ingezeten en over de saatste nratch tegcm

Utrecht (r.rit) zr*llen M€ maar zrmij'gen.

En zatec? ook een aenËaÉ topwredstrijdcn: tussen:

Caprte+rn {uit}, VCL {uit}, SwttcFt {uÍt} er.: §etash (uËt

em thuis). Vecra6 die laatsÉe M$rijd ures een genet

Gffi? rlaae" te kË.g'kcn. Eee'c paar pËaatsjes '*ryer had er

EnEezeten em a&u mËet hebberc rutàsstaar.r.

hÍefit CrËon dar,res behccÉ bEnrnenl de X" divisÉe {zuÈd}

zeÉ<er tot de top. ile iaatste stap zetten Ís eehten

moei§EjF<" Je rmeet eeft sàlresseizrwn draaics:. Gregr

hEcsscines. Varcef heÉ @Èn n*cet je de te@sËnt"gde6ï

v*nne* en je teanvt mcet op sterkte bËÉ.!ven" Ë-.feeB veeí

zaken kun ge zelf vaer zargelfr., ffiaar voor dat íaatste

WfrCle'Be;n 3e a{na*ke*tjk van amderc "top' traEmens.
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{st gesprek wet fulars'nus wouterse
§Stoppeer

eok dit jaar :s w€er eeír aentaÉ speelsters gevraagd

orn öp het aàlerhoogste g.riveau te gaam acteren. rëet

carnouseÉEetje draaít. Cp de volEeybaËkrant.nl site

urordt aË vae'r "shoppen" gesproken. VoËEeybaEtand

urcrffi ureen ever:tjes door ewbcys geregeend. AIEes

en Eedereen urcrdt uneer gebetd. Trainers lrcrden nEeË

geraadpteegd, over[eg vÈndt er ai Èlelernaal niet plaats

en als.ie zelf niet aan dat soort praktijken mee gaat

doen, sta je in septerober rnet rnaar trre speelsters

i* de zaaË. Er schÈjnen eredÈvisàeteanrs te zE!c.: die

Nederiasrds karnpBoem wilBen \4prdesÏ. Hieruoor hebben

ze de eer§e divisiespeelstens van lrieflt Crion nodig.

Waar is het dan toch rnisgegaan dat rnle rnet deze

topspee[sÉers giees] karnpioen van de te dlvEsie zEjn

geworden?

BermdesÉ§ga

ln de Duitse BundesÍiga speelt het komestde;aar het

DuEtse A-juniorenteanr. AÍs groep bij egkaar dus.

Ts'ainen en speien. Ze B<unnen niet degraderen orndat

de uedsÉrijden (uiteindelíjk) niet m* gaan tesBen.

Mede daor" veeí te spsen, zo !s de wrsie is.r DuitsÉand,

cntwikkeít een jonge speeËster zich vender. Eer.r trainer

die beweert vo§doesrde progressie te bceEEen door
jonge spee[s{ens alíeen te laten traEnen en af en toe

op te Eatea'r draven aEs de uredst#.lddruk sowteso niet
.meer veorhanden !s, vreet r:iet mraer !:ij rraee bezàg !s.

Sopspee§sËers

Capnoor* $éesseÍande, mage1àjk de nleq.mre kennpËoen

in de 'Íe dfvisie ï*tuet getzwnZ}frZ-hfr*ïkreí:t*n

supengetalenteerd tean r. AË[crnaa[ jea.ugdlge, lar:ge

toekonrstige topspeelsÉers. §tuk vocn stuk mrden ze

sufgeheld sacr aÈ3erÉe§ "t*b"verenÈgir.ngei'e vanuÈt Ce

randstad. Capriccn':'s vísie: "Zaíang ik niet redere

zaterdag de beste wp aae dwislenivea* hem, *en ik ::cg

nieí gM genry vaor .de er&ivisie" tuw:,{t lzen dwt

be§uiten orn nog rninimal een.iaar bij elt<aar te
blijven. Veel uitwisseling tussen trainers en ook (af en

toe) tnainm op eredivisieniveau !s daarbij een

ondel'$eunií!9. Er sï]oet een aantal §@sters
bi.lEromen. §anne Keizer gaat ons zeker vertaten" Ze

às de 1e divisie ontgroeid. Ats de rest, naar ik hoop,

vmr iltrefit Orion klst, blijft de as van het tearn rnooi

intact. Met Etlen l(rabben en ChantalWiltemsen

(hopelijk zonder blessures !) hebben we voor de 1e

divi§e bovengenniddelde spelverdeelsters. Judittl

§pekschoorsf,ordt nog steeds beter, §r€e SËrijboscF?

speelde de laatste tijd grandioos en Marieke Mi$den,

door collegae 1e divise trainers geroernd als beste

Qrion speelsten blijfr ons cluppie trowv.

---
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Orion Exores

tn qkmetMarinusW

Sanne Keizer-. 'le Divisie antgroeid Wendy te Weíscher Speíptezier

Op het midden hebben urc me* Wendy te Welscher

(eindelijk spetptezieg Tjitske punter en (hopetfik)

Danielle Goorman drie puike krahten. Ook libero

Ldte tGabben draait na een periode van geuennlng

steeds Her. WezËjn rnet esr aartta!speelsters kËg
orn te $oberen ze n&!r Doetincheín te halen. §n de

heedte zou Nefit Orion zekervwt ver$erkirg kunnen

gebruiken. Ook Joop Keizer stopt (snik, snik; bedankt

voor alles Joop!) netzijn activiteiten als rnanager.

Deze bdaagrijke plek rnoet ingieríuld vrrorden en yse

zi.!n a! in en geavanceerde fre rnet een u!Ësekende

kandidad. Durf eens nee te zeggen, Ruudl Kortorn:

ure mogen niet ktagen als het hieöij blijft.

Zoals in ieder goed huvretijk is niet alti.fd alles koek en

ei. !-{et afgelopen jaar vres e!. zo fl}u en dan sprake van
kËeine er! sorns urat groÉere confïlcten. F*Eer uras {hoe
kan het aatders) cok de trainerveran@rdelijk vwr.
De wijze waarsp de Eeden van heÈ team deze

eonflic;ten ze§f hebben aangepakt en opgelost vendlent

een s'neEa complírment. Ook daarin zijn het tearm err

de begeleidinrg dmrgegroeid. F{et gegeven dat rare p.sr.l

vrijurcl 'ruisvrij" zi.!n, heeft er zeker toe bijgedragenr

dat een aantal speelsters er nog minErnaaE een jaan

aae'r wasÉknoopt. Even belangri.lk ts hierbij de

wezekering dat eer: aantalzakem -net aËs fuet

afEelopen jaar- financieel afgezekerd is. De Sr@p
heeft zeff aangegetureíl het kornerade jaar inog)
se#euzer aan te wííen pakker.l"

Leerprocee

Ëcn oud-eredËvËslmpeeÍster ueerteËeje me eens toer:

het leerproces míet snef genCIeg verilep, i:ij een

vereniEà*g wvalar ik trainer uras: "&fiarÈnus, wergËs;e niet

ir: de tijd dàe eer: tean: -odEg heeft on: aÉs team naar

eÉkaer te greeEen. Niet aiÉeen bnraten, maelr zeker wk
in het veEd. ïrek daar zeker drie jaar woor uit.',

I{u, !:d konteede jaar wcrdt het derde jaar. }e Sroep

srs:uEÉen: *azw hw#6§k mags effi eïiaooE gnocn gras!

I F !o r!elV:'ev ck

2 Switcn'87
3 § et-lJ p'6 E

4 Capricc;'n Seveiliging.íjesselande
ë ïSL Sorn aslActivia
6 8* e€!É Q rÉes:

7 §eiash
E Sru§-Havce
I GeeverslVCi_

aa l?$-^^-^.-u(tqui:L

4 4 1r^-;ií- \i^v éiliité v v

12 M ikro-rïieciro Ro0§endaai

22-Aé"

22-ö4

22-59

22-52

4Z-4:
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ffimtmm presËatte
We speeldeí? eeílerg sterke eersËe heEfË var.r de

ccnrpetÈtie. uraann met name Ra:th vas.r EeErenreaam

voon veeÉ punterr zorgde. En de twede heEft kegen

ure te rnaken rnet een tïinke dip. fudet een beetle huip

van enkele speetsters uit het eerste teant §<r.lof,<te h{efÉt

Cnion aích daaruit" En de treede hesft wenheterde onze

eenste tea'r:po duËdelElk em or'rtwikkeÉden Fenr:e

Kneymsberg en l-iamneke eEappers zÈeFc tct tsv* prima

midaasrvaËsters op dende dEvisie nEveau.

SterB«e pumtem

Ons sterke punt ttjdens de heEe connpetítfe bEíjf? ín

rnijra ogem **ze wrvpce met daaraam geE<eppÉd een

prtrna veEdverdedËgamg. Jas:rT ekc WesseËÉr:k. Debbie

§lotboom, BÉarrea Ë-{arbers en h4arjo GËesen zrjn

spee§sters die l'tienbij vam veei v*aarde zà.fn woen cns

teav",t.V*ranÈek WEgEermsem en France Rcjksen, de

IaatsÉe s€opt emnee, zfin-t=cÈaas ziek em gebËesseerd

Geffiest. EE< vig:d d* *re met rleronàck eer.l pnma

spc8verdeeister woen de kory'rende jarea.r i*t ha;Es

hebben. Voor ltet eerste jaar a*s speÈwendeeËster deed

zijhet erg g@. SÉntone b&eàdw nnËste bijma het hele

wizaen. Ek r ekan kaar tut de ?ap,aanw aË sten i n anze

c.ornpetitie en als je die eerr hee[ seizmsr mEst dam is

dat eeg'r E'tele aderÍating. Dlt rnaakt oelze prestat[e

{hege kÈassening} des te groten

BrcÉac€

De groep bli.lft ge[ukkig grotendeess intact. De

opengeval len piaatsen umrdes-r, rm ij n wmrkeur,

lr:ger*ornen door speelsters uBt denmes 6. §anne,

Femke en f,*oontje zorg,esï hien hopsijk vaor.

i Longa'5$ 
=2"

2 '"4g.tiant 7''

3 Flevcli Dj

4 iéu2*m#"ei3,eti*,§"*31

5 Seeneranq i1
€ il$eiïËt #nsnf;Z
7 Sansi?'iasn:l-:,

I Krekkens *i
g SÍq§,rfu.ïï-SH DÍ

1* Arke/PcÈlux #2
4 4 i,ft l* ,.n isft :*. r. *rt.. rv(;vr.l:r,iiJl

r'_/-ö ï

22 €,*

z..z-3Y

72-19,

tz-4*

Zé.Ji
u o etat 4ës ËË nP §panta D'f * ZT-nu 

Éë*-_._ , ... _. - ,,. ,i* Kmrpioem * G@lryrffiwrd

!.):&
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AFSCH=ID FRAffi KA MI.$KSEil§

rW&§#trfuss sffirs §k#
"We auE§en je re*autvetgetewo', ao fiuëdde de Éckst

ap ZneË spamdoek aasr de waald vast sponËcenÉnz.anr

Rozengaande Ec''E DoetEffi ehem.
u#oonde* die besÉermd weren vean Fraerka REjkse*"

Na eem kwarË eeLcw aeË€e zEj *eet parerË acfuÉer heen

voEEeyhaEcarrËère. FEoeggemoÉen bij Ne€EÉ Oriorc Z

§ieteru duideEi!k btij[<en dat ze heË jarnmer vondesr

daË de Zevenaarue er?Bïee stopte.

Het teanr vond het gepast onr Franka Rljksen de

ËaatsËe wedstrljd voon É'tet thq;ispleffEek te enen. hia

afïrep van de \fiedstrijd tegen Flevolf rttoest ue op ees?

tafel zitten. De speelsters liepen achter eËkaar lanEs

Rljksen rnet eer: roos eE"! urenskaart.

De emoties uenden de 3&jarige tevee[. "Cp dat

mosment ginger': er a§ler[ei gedachten dcer me heec-s.

Je sËarit dan toch een fase 3r.t je Ëevem ef."

Da't leven is dan het voEleybai§even, de spcrt dle

Rijksen al op jonge leeftijd nret de paplepel ingegoten

kreeg. "Cns gein ms heternaal gek van volleybal.

We verhuisden var! Utrecht naar Zevenaar en

wenden al§emaaÍ iid van Lahyellov. frfii.ln vader Piet

bree.tgÉ nog steeds de cEubbfaden rcnd." F{Ej**ras

jarenËang voozËtter wan iret voÈfeyba[distrtd. Fraetka

Rijksen bleef niet bij !-a@eitov.

"!k furam bij het eerste tren ze gedeEraderd uraren

uit de treede dÉvisie. Daarna bleves't we hangen En de

prormctiekEasse. " f*et teËefoontje'san EE ok'? t uEt

Ger:dnimgen k*mrs: aEs res: geseher:k. 'Ek utrerd trerr

gesccut dccr "Ian Reussink en bíeef daar zes jaar. E*et

was de gmooisËe periode uit mijn lcophaan. We

speeÍden top *rede dÈvEsie, nret karrs ap de reu§.e

divËsEe. Ncg st#s Ës er.laarÉijks ees: neuntie met de

*a*de garde van EËok."

Doon de cnvarir:g dEe Rijksen opdred, *arn ze'*ij

fr|,ak'71 de :rainÈng oven tcen de trainer vertrok. "Dd
'was màet ideaaÍ" Gcflukkig í*rsanx toes'§ KaneE

WaÍhwa*gen wacMr M *wr bden wend."

FiEj had En de gaten dat de ervaring varr RÈjksen geee!

te gebruËken was bEj Orion. Ftet tueede team spEnde

gare* bij de kennis van de routis:ier. F.laar ro§

veranderde, umnt in dat Éeann spelen rneides"r die haar

dochter F:adden kunnen zi.!n. "Dat És vool'mij geen

probËeern, want op r*ijn uaerk En ["let ondemijs geef ik

dage*Ejks Ees ren rneiden van díezelfde teeftEjd.

Daenonr kag'r ik rr.te gced verplaatsere Esr hun be§evíng.

De speeàsterc blj O#on rÈceír!e!'Ï rnij de team-masma."

Ri.lksen uras daanorn eeu: vertengstuk van trais'len

".[ansen. "Maa!'Giel is uel de baas hoor", zegt zij over

de oeÍenrnee$en Er"twie REjksem een tekonrstsge

topper ziet. "l-.§Ej Es technisch B:eel goed en dat geídt

cok voor Fraers Jordems. Zij moeten het

laragzaanerË*antd van de oude gande oveffi?ernem."

lbch moest Jamsen het dít jaan eem pec,iode zomder

Ríjksen dcen. Wegens ruEklachten soeeËde ze twee

maanden niet. "!k fiad eer: tre§<tocht docr Chifi

gepÈand, en dat mreÉ ilense doorgaaet."

Doer dEe i<{aehterr kwar* Rtjksem op *ct idee orn te

doppen cp drvisËenÉveau. "lk menk dat ik steeis

tangzarner r:ersteË an datkanik rÍxe oD m'r,t rerk níet

veroorleven. Ek geef gynnÉes, u"vaardcor ik toch in sËaat

rnoet zijn *efemimger': voon te d&em.'

RÉjk*n gaat a:àet ,aocr het voifcybaÈ verÉoren. "iE< ga

mËssehEen met nlrijr: v#endEns:en van BËok *p *nEaag
p"tEveau spe[en." tsë.f erion heper: ze dat ftijt<sen

l;er,owdanffifttt aw. oi': de aentengnor:d Mvíwe*te
fiÀif,àn
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De eerste set MreÍl E1€ giaed gecoràce*trwd en gin§

E" .m!ït ','*tff|lffi!!W
gaf. ï§a afïmp de kanËi*e in orn EeÉs te d#r'rken en dat

ons speE rek Eekkerl...Deze sÉ ffiftítesT ure dus ook

dik en tsVC had geen kar:s. De eerste sct *addcrt ue

gewonstesx em l'ret karnp[oeerscÉtap kmrn steds
dlchterbEj..

De ÍMe set wareft ure mig':der geconcee'ctreerd en ín

de hegËnfase knegen w het dan ook mceiËijk, rnaar s"!&

eem Eoede opsíagbeurt h*ramen re goed terug en

stos'tden bre'ffier dík voon..r.liteielde§Ejk Bsn*en Hffi

deze set tocft nog gernakkelij§<.

ledermn wtst dat re bijr:a kannpioen waren rrÈaar

daasvoor moesten'#e s?og ureÉ 'event§es'de derdc set

pekE<en. De derde set uerd dan cok veeà meiEijker egr

knremea: re cak in dc prcbie*ten. &#aar na geed spe!

kr*rernen uw tcch op SffiTpoint..es: dus ook...í4d

KAflffiPB*EruSPEJNï!i...

We krryen Ëtet nog everT moeif[jk, mmt twvwrde*
zemerreeffiig em door een goede opstragbeurt,sanBVC

kwamt tsVC ncg wn Wan pant** Íerug maer toeÈ:

seoonden we het bes9Bswa:de ry":r,tl9E! ffiAffiFE*ffiruE9

Itatcr'*drjk al melrer;* feest, en aEBes stemd keung ap de

Garner& (gM. gefíErmd J*s\, maar w r'ïBCIes..ieft ncg

een set. CIok *e Eaatste ret wtEdes'Ï'ffi r,rotr

was het feesË rm Serchenrl Maan det ïvas íÏcg niet aÉEes

want u,ue.renden gehuidígd bi.! de wecist#jd van danres
'tl Daar kneeg iedereeft rtog een t-sàrirt en dat wras het

eÈc'ïcie van een hele teuke dag!Í

Ogradat re karnpiren zij* gewerden rnretecl we een

hestrÍssingseedst#jd spelen teger: #e É<arnpËeer: vae: de

rryio :rwente" 
A[s w die Mstrtjd udn*ect n?ogës'r 'ffi

nreedoem aam de GesËoten OËub Kampieen-

rchappec't ! . . . ilaar trainen re BILI !'lard voar *n op 27

apriÍ n:reten re er staem ig: AlrmeÈo. Suppcrters zi3'a:

'uas't Fsarte reÉkom! {V*rsi*g zie'pag 3ls

elns tearn bmtaat uii

Mi*k ilugem, Sancler l"*tq*n, Mr:en [raslstan. ffh[r*t

${euling, Ma& VeÍdhcr:m, Wcsffi[ wes: Sitesl {fantnner

det ïïíj aiek wes f.*ex we kanmpéwt werden!, ffiiea:wer{

Wiggws. KwÈnt*rt Sti*p*n. #aan v*r: l{*ariern e* Ntek

*er&w*"

l]**t;Lt : .ía**y F4ugcE'.'T rair:c;r: Asem#lí,*ï4i1k

Gr'ce.es van*aan * -er§ens Ei!
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Qaizmn ?nfi4 -rfift,CrÈon Expres

ffimËeress@ffiwËe
#x:*i,Ét,

ffisB&weerdeBB wam
de k*ffiftffi§@effiesc§ ,t "7ffit|!k"€: .\.Y..

ffieas§cs #2 wnd omËamgs

kampEoeaz is? fle.eB'B kËasse. &p
ees? eearffiawemd em aprEË

hebhem re eereË gekekem

ft&ër eeffi meeEe v§dec-epc'Eemeii"jft &ë r eeffi mG*Ee v$#@G-eps'E effiel:::iiiiffi 
-.

vas? de gewes?ËBem redstnËjd Y ).,11ffi"
i *!q*
i-.,. :1 y1i7 i. 1.1;:6;;111;:#4

? " &:,.,
'r,k&ry

Ëegent FËa.reve {opger"nonrteet i . ry;T
I

door Feten hiar'Érc'lam$ ea"n i
I

*Ë ledenec* per 3-w§ 3-ÉeË

eem aeertaE 
"regea? 

eahrÉfre-

fi Ejk wEEde be* c?Ésreorde ar.

f&doe welf àeÍ aIs &eropdoec?
i

i"Gfid! íJet uras leelle*fu. We krqem spekle§§ies er
r#ond I"{CËRA spl - uarl Wi§Fre4mi*a ffverdtna

iPhiiiepina F4'*=ti=g, d* cr*a sa* PLsryk *n íd*rs:É§*. We
:. ,.
ikresefi eeÈ: .ffi§, ijs en cen t*e*irt uen *nÈ**'r, e*
i

it4ar"l*eke kreeg i:ioemefl van hct tsam"
t",
lvatl het di§trict kÍegefi x€ @íl gqravemde ercplmt
t

*msge#§Ége tam..":
"We hehbe:: een hed geeellig tearm, v*ör&l in de

k&Mkarncr. maar af en tse hebbeft we n:zie n"ret de

jongens in de a*des"e kËeedkërËler *p dondercag-

(Ftíenke ar-T L6o*

i' Ba&, dre ververe*d*yemgw*s... 
"

#c*cien 2' en wij stcfrde* i"
i

l*e meËsjee vam L*regeffiresx veí àar"rger dan wÈj.

i*e eercee seÉ ver$srert wre sttd 2&-A#, eÍe nmt wftftem

I'ave mtekrcÉËjk. We haddes'r Prcd veet Ww*iae*e"-

-* (Farck, Frderteke en Romv) 
[

&iet teastÈ &esÉaaÉ €rre Rabin §wyfrnk, Anke Bloern, Puck Berenbroek,

Laura Elaern, l.leanare §cftuÉ, {Ëwrtje l.§artman, Rienke Bloem, Ramyvan

Heteren, F rederieke SeflsÉ

trainster: Fianneke Blaem {Fueken Naartiei

:

i"Fi€É net fmngÉ ctËet Ë:ore, wij aÈjct kEeinÍ
t

iDe enàge rïÈet wat lengÉe is truek.
!

[futaan *aandoor Ëe?esr wtj o*s srÉct a;Ét l'ret.ceÉd ssaan"
I

iGrï?dat wtj zu§ke kabuÈers zije'r, eÉtten wj [aag hi.! de
t.
Iqroem es: daarorn e[En wtj mn keí in hd vere]edígen. j

lm*C*t wij n8et hàj het net kunnen, krSken wÉj 'Ce veSancÍ'i
ri
fschullVnmht ím de *ge*, dan wes'tden zij §":un Eezicht afi
I-:
lenr @en wij de bagq* hun hCIofd. ilj
lme w:str4d tegen L*rryie was het rnreiEÈjkst. 

;

ll
iïoen ute thuis §n het Razengaare*se kaMuÉerbcs 

ii;
ifrtoesteí? spe]em wer'Ëreer'] we vaft de L*nga Er*Ègem met :l-.ib-Z." iFtie*ke en l-aunai jI'l;

| ÉSe§ reeer€sÉe &Ë*ed&e*sry a@§gseeÉ."i § ë@§ ,§3w+ë{@ &gw%&qg§Éa ?ffi§É@ëé

i"[-{et da*csteaft ciat í:a q:me kery* haci il* Hleedi{.arr:e:-:
i
I

lversierU me{ spc*ka**?rt!ge c§ir.rgem. We were*ert
t

le3*exfsÉ:ang en gife*en í:e*l hani. We re*de* err*í

de andee"e kieeejkerfter. maer daan'#&r6n de rnanne;t

*t# aan *ze* *ffiktec$*tl" "ïb*rs cerèden w #íe*=ea§ md
m:a* v*iàryhatkÉeeest *an giiËe*d nmer *a.lis; P*twrlje

?teiemaal naen DÈrhf.eflet"l.. i 
*

{.gee*eeítelÈ}k uerr;.*nner:- eÍ*{:}rr f.axra en Irecei-rerei i

I.J\*.*----.,--..--*

M
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"Eat ulras de Eaatste rcdstrild tegen Focus, de 
!

'kac,*ploe*Mstrijd. We vrffisríÏeri d6e s'net 44! Ëen 
1

ve* de mteisles Eek *p Stie. We h@fdeft eígmËi.ík 
i

rwecr ? *És te wing'cer:, ?ren wranem re kampi*enl 
i

Van de scyla u&ft Puek en F{oortje kneeg iedereer: eenl

spek rret f*#ffiRA, hre{lekkent ïoen gingen re hee[ i

i

hard zir:gem: Erclena vecrWÈÉEennien, dat vw&ze 
i

stcm"..'Enae"et ze ltet sdct. Vc*r de r*Ë kbben txe

{Al:ke en Rëenke

unas de gn**ffi SfÉsssde§'f

i.ffiat ure tren er En de douehe ren vËqe onderhrsle§{

rËry. tlat xras vies en toch srappÉg. k1/e B"eCIpen dat díe
I

Ipersoon sq] $et een *ndeöroek had amders had-Èe
t

i eet prc*len': :*en hi.§ :-:aar h*is írBffed.. . .. ""
i

Fn#rieke ryt

"ï€§e* Huevei hadqlen we de "le en # en 3u sst

gsf,fiffftreeffi. ffiíj de 4. set had onee train$er ëerl

fantasieopste[ling gemaakf . *€ ë hmfdaanvel*ere

{-a*r* *n Fu*h vuarcn erutt geha*ld. R*hin rat w& t*p

de ba*k. ffimr d*;ae far*aniemtrr*tetli*g verÍerw: w de

s*t! *aar. w&reft dc rfi*i*jes vett l"luev* h*e{ b§ii me#e Às*#* s*Pse§dsw&f*e'?

"W€ kwamen i* R*zeng*arefe e*m eer"Ï wtÍstriid te

spe[e*. tmÍeneen iffis eÉ on:gekted *n ffi gínger:

v"raar dc vaal. fin qÍa*r kw*m de sdleldsrmhtcr

aa*.. ",i W***hí H[j Eeek'"*e{ 3 rnetel. Ërt dEe naíer'ï.

itij íeek,ret #tvis ísreslpl

ïb*n @en cÍc r+dsÍdid: iti; d,.,au#e ure$ 3 uur, 'want

*e sc[reÉi*s.resi:&r tefde e*t:*r 3oí 'Í# setp

È"feÉ rserrj".zueÀ eer: iofBiga wwstrij{t urar'tt r:Ée

s*F"reàdsss:frter &*g*vt ffiivis í"redy tËed.fes ?e x$r,gwt.

L3* s-upp*etwc atlffiSen *q:k #reds 3:*rden n:w.

í*a * usr'ffiïe;* '.ree{r"tdciijk kiaar, meaewe kcl:#n

#eeft *ëF r-::eer verzeíten, ao Ín*s w&r&ft '*s*, SLrs

gingect",-se rft&§í' nÉei ei*uefmrt ert ntsieer: a:a#r i'ti;is..

i v e; r( )i i e. r :,Y_:Jlsj' : 
e".: :'' i*.r::.;ff:e.r:

i

iËllnseft deust'ten" *eae wed*trÈjd umrd mok n*g ge-

..fi[r'r:d do*r F]e{er i{artr"nen.. {[§mrn*re er, ld*hÉr:]

ic* begonrien te juirlre*. We gaven ue een hand en

st * trorffiflÈs dd dit fanttastísehe tecn* àn toËaa[

?0ö kÍsjes víoten heeft verkreht. Eravc ËedlesÍ Van

de vereriàgÉmg crtÉwinger: de rneo*st-verkepes:dem xË

rer: caceauMn en met het tear:l gaae': r*de var?wJege

ryammendef* §e§ v€n &ef sefa**fi?

lw*leg** Í-*rc9* uít In Lkfrtwvrerds

we# lS-§6 #$ xtre ued*ren erp ÍreÍ nipp*rtie. ffiij

16-?ft daehfmn ur* dat we rs*den verliezen en aij

uqj dp *Sstë§! ilie gimg geied en we í<wanrten

di*hterhl"!! l-'[d blffif rnaar deiergaan t*t ËS-Ë{},

ha<tden de ret vcricE-ent &§ear de wedstrijd

25

bimmemkort taart etení

§ls€Sen *n keer maar e*n *itrnmdffid àr: l-*it.

daar kïf,rën^len nmes?e* ee in en kleine

We kanden niet ee:rs anee ta*sen kwiit.

eat in hd tae$e{lemht:k mettume banken

he§her # rnet4-* gewmtr"ieíï.o {Naortjecn

t 
Eindttund conpetitiemeisiesC-klasse;

' 1, NefÍtsrion c2 12-51 
.

2. Longa'S9 c1 12-44 .

3. Hewo c1 12-35 j

4. Re-flex c1 1244
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-Fta#í*Í* *!fË;.S Ji b t O tr

:MefEË &rËcn kan Éerexg kÉjken sB eea? hE§zoetden

,gesEaagd seizeegt. ffis hcÈ eeEzoem P&&& * 2&&t er

fli@S op gerlcÉtÉ om Ée haatdhaveEn §et de enedEvEsEe,

het seizoen z$CI'E - 2@$2 was gericHrË op

eomseEÈdatEe. EÍÏ daÉ Es erg goed geBarkt. De

eereËvoËgend e seËzoemec? zae E Eem voona§ gerËcBtË

smoe€ern uËjn e p *osrCËEtEE!ËeEÉ csr heË verkri§g*m van

eem e€efu5eËe pE*k iet de ssrbÉep" GezËem de sBËuaËEe

waarÉm de were*igÉng zEeh ctal hewimdt gees:

sEateeure. Een reden Ëe slteer osc? de eNpËoÍtaËie van

&aenem 'E oa'ader te bre*gen iet eem ze§futandige

neeh&spersocn. De bedrËifsmaa€Ége aaatpak dEe

Ëopepor€ s?ë.à ee**?eeÉ vere§eÉ, verÉ'naudÉ eËcfu atEeË

toÉ de demecreÉËsche wEize *eags hesËuseat aoaEs

hËma'sea? vere*Ègi*ge* Ée doer? gehruEkeËE§k" WEe

weeë Es er tegent de Éijd da€ deze &rËoet Ëxpnm

verccfuEletË, Í*e dle za* a§ weer vaortgamg geheekÉ.

fficm hecft rmEj eehÉen *ËeÉ geyraagd em vCIerccÉÉ Ée

kE§kear, eem É*rugfuEEk cp heÉ afgcEopeft eeea*effi,

dmÍl wcs de vraeg, ffiaen gaaÉ ?e dam.

ïearm meer dam de *peÉers

ík za! in deze korte terugb{Ek niet alle redstri.lde:':

9amgs geen, zkzat m4 ook nEct hepenkem tef de

ureddri3de* #Eren. Vear dd je dEe w#striiden kunt

spelen?! Ër geMurt vreË mmn romdom zo'n teptearR

enlwttmmWM. ook nEet ult aËleest #e sp.etcns"

Ze)'er team irwtad uaÉÉ een gr&er aantaË mensect dse

alEen:aaË í'aun taak hebbec'! en ie'tvuËEír'rg geven aan de

ramdvmnnraarden. Maan mk daannee hen je en màet.

CIek buiten dat tearn zËjn ve§e nieíïsen actBeí. AB die

l,l iensen die het r:togeíijk emaken dat aan ciie

randvoonumarden mk daachnrerkel ij k i nv u Ë E Ë ng kan

rcrden Eeseven en de wedstr!.lden kue'trteg'ï wrden

Cespeeid. VeEe snen*n, ieder En&ar verrncgea:, dragen

eiaaraas: hum Seentje brj. Gek die grep wil !§<, zondcr

ue *ïet r"ga§'!'ïe te í?oeíYleft, nadnukkeËi.lk onder de

aandacht bnengen. AËs we het hebhen over de

prestaties en het functionenest van heren 1, dan

Frebkn re í.let dc.cs nàet Gver eeal snan af vijfËiem, emaar

over ee* sear:foroa-w ef veeÉig of mer. Vart dat getaÉ

zuÉ§en de meestes'r op kljken, denk ik. in deze

terugbtik Eaat de daclk darÉ ook vccnai q:ít naar hen; de

bailenrjongens en nrelqes, de qu§ckrnoppers, de

zaa[pËoeg, de dafines var: de kassa, de teElece, ?Men

var: hei TGPbestuur es: at die anderen. Zii mak*re het

mcgeiËjk dd de *ngeweer vtfftier: rn&ft v&sl herem I in

de geËegenhwdztjn te doem Mze meeten doen. Ën

dat is, ik mem*oneerde dat a[eender, hd afgeBopeet

wizaen wE aardig geEukt.

§ÉabEcÉe pBeeg

Neflt Criom fuee*. "*e9. a€ geh*ryre wizw* eem v r':.y

stahíete p9mg te*ssen e3e [Ë.!nem kumnen aetten. Ëen

stahieÈe pËoeg die heeft lateu't zien op haog niveau

vd,Ëel'y'*af te kumntegl spe[en. Aan & andere kamt tres

27
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de ploeg net nEet sËabieË geítceg a*l een eonstant

nÉveeu meer te zetten. Er waren zoreE pÉeken ais

*aieft. Daarvoor zljn ee* aantal verk?arí*gen ie

Eevesn. Orndat ze a9Eentaa[ ai eens &&fi de arde ztin

geureest, wig ik niet ureer de heie ni algaarr rïaaE *e

beÉangri.fks{e wiÍ ik rreÉ Eïcernen: res't desastneuze

arbeid-rusÉ verhcudËng Ev"aardccr *a vrij korte tEjd aE

gesproken kos': n*orden ven een wrt van chrcnàsche

vernnoeidheid. l"4et de hËEk op voigend seizoen geric$tt,

en affe verÉraEesr getrcond hebMnde, kan ik niet

anders dan er vertncutren isl hebben dat er En dte z:st

eee: trcËe gr+c* verandenimg ten g@e zaE plaeÉs-

vis:der:. Teri:g -aar de pre*atÈm. Wanercentqffi het

afgelepen seizmn oveuËen, kunne* wËj, van Ëreresr 'Ï,

niet ag'tders dan ccnstatere* dat er rmeer in had

gezeter:. Werd teseft ves'schËilende pEqen ren heeB

heog niveau geheald, er urerd mk onbegnijpeEijk

verfEes geïec3er:. "+Jet te deetkecl vcn de verEEepct c.*it

bË.! Lycurgus, 'n€"nveten nry r'tÉet hoe dat kes'1. Wd ?e

denken var: die thuÈMstrijd tegen E{ofi[amdCa§no.

Nesse8ande. ln de derde set voon staan fi'let 23-'tB en

toc8r die set en vervolgens de redstrijd verlËezen. !k

urcrd er st4 sd es':s urakker va*" Vreee'std eEgenËEik

Ze*der pwbliek is er niets aan!

is er nEet. Ës'! à:et rsÈveau

van: de sportieve

prestaËies ru:ag nËet te

wer voor Ëoper: op tsret

rsËveau van de hmEEte[t

vasr de TOPoc"ganàsatíe.

VoÉgemd se;izm;* dorr

maar de subtop"

Ërs vcon c'u:: aE[e

rmedenrerkers bedanffi,

ct?aËn ook ju?Íie bedanE<t,

hd OrÍcn pubÉEek.

Zoa#er juEEie Es er echt
*;É-^ 

^^aÉ

&drË Radewzaksr

?n,,1:i,.

' :ti

t
De Mgeteiding van heren 'F, rnet in het $Èicidefi

Adri Radenleker

dat juisÉ dat mrË zaken strak op het netvlies blijven

stekes:. x#ant zeg etou zeEf, wie Ftad er verwht dat

fl{efit Crios: vijfde zou worderi. Nien:a*d toch? Ëem

prachtÉge prestatle vart eeílteasm dat er wccr gËa'lg.

Volgens Jac Ftebherr uae tree peaia|ty's gerni$, andens

warer! w wÈerde ga*rorden" Ek denk dat i?rj dat uet op

eer: juiste manËen schets-t.

GwEeagd eeÈzoeet

EËijft dat eest heeBteam met rec§tt terugÉ<tjkt op een

ges{aagd seizoen. Crn eerlijk te zijn. ik s:toet er sliet

aan denken dat ure vierde zouden zi.!c't gwvorden.

Eurory vo§Ëeybaf kosÉ handen vo* rnet geÍd. Em dat

29

Qncqï Expres -- Seizoen 2001-?002

1,, 
.: L :,;.1|t . . ..1 .., .

7

I r-l . :Y:À,.t.
. ":1. '&,.":.. : a' *4§Y&3.

'" .;,!* ff. \
.t:b. .

!$;,&' u.&

1..'#: e
:..-;.. I .. trY"tÉ v

,"; Y:.:"»

iffiw
7.:#.:t: . ...!

*ï1i::., , .: 1:



Orion Exores Seizoen 2001-2002

ffi@fmffi GffiffiGr*
WffimpeffiÉwmffigtue§ffi Érrec#

ffia ËeeÉ speEem waw 22 eempeËEtie

wedstrEjden kan de balans opgernaakË
worden olrer Ecet afgelopeaB se[zoes?. ltc@

seÉzoeae qserd gekeaamer§<Ë doer gneÉe

wËssclwalEËgEeeid Een de pres$aÉEes ffia&r
or»k nedeEElk veeE blessureEeed.

Natuurlijk zijn bdde zaken onlosmakelijk met elkaar

venhonden. Van de negen selectiespelers zljn in totaal

3 spelers langdurig uit de ft.cnning geureest. Flierdcor

waren Edere li,edstr!.ld weer de nodige aanpassingenr

noodzakelijk. DÍt kwam de stabiliteit van het tearn nlet

ten goede.

Dít jaar febben een tweetal spelers definitief de

Za 6 okt 2001

Za í3 okt 2OO1

Za27 oklfrA1

Za 3 nou 2@1

Za 10 nov 2@1

Za 17 nov 2G0ï

7a24 nav 2ffi1

Za I dec 2@1

Za 15 der,2CÉ1

Di 18 dec 2@Í

Za 12 jan?A0?

Za trg jan 2002

Za 2íeb2GA2

Za I feb 2e€-2

Za 16teb2AA2

Za23leb?str2

Za 2 m{r2AAZ

Za 9mrt?@2

Za 16 nft2Aj2

Za 23 rnÉ 2082

Za3A rnftZ0€,2

Za 6apr20G2

Za 13 apr 2AA2

Za2@aW 2AAZ

Wevoc

Nefd Oricn

Sans/Flash

Ne#il Orion

Bovo 2

Victoria

NefÉOEion

SNS-Havoc 2

SC Gorseel

Vívante/lJVivoc

Nefit Oràon

i{efit OrÈon

Volga

Multim/DeVoKo

ADSte€Se}VVC

NefÍt Oriosr

È{rambee

NeflrÉ Orion

ffire0td75.

Nefit Oríon

È{efit Orien

h{ef,it Orion

§N§ÍMT§F'

.il . i.

F red ffilellink: Knielappen
aan de wilgen

knielappen aan de wilgen gehangen, narnelijk Fred

Wellink en Emile te Dorsthors{. Na eervolle volleybal-

car ièÍes willen zij hun tijd aan andere zaken gaan

besteden. .,!ongens, bdankt voor jullie Inzet eg'r

gezelligheid en veelsucces rnet jullie rrieulue

bezigheden.

l-{oe heren 2 en volgend jaar uit zal zien is tot op

heden nq niet bekend. Achter de schennen wordt

hard geuaerkt orn een unaardige selectie op de been te

krijgen voor kormend seizoen. Speler"s kan het hrueede

henentearn dan ook goed gebruEken. Dus ueet u een

talent, laat het ons weten.

l-leren 2gaaf'. genieten van een hopelijk mooie

zornervakantie en zal als alles rneeit zijn kunsten

weervertonen in het komende selzoen. Fiine vakantie

en het allerbeste toegaruenst.

't M uitirn atelDeVoCc
2 SNS/MTSI-.[
2, l-4a ram haa

4 Eava 2
5 §ansiFlash
6 V icto ria

7 Wevoc
E N e€it. Q raam 2

I Time Out'75
10 AD §tegEeAAdVC

11 VivanteiWivoc
12 Sf{S-§'É avac2

- NeÍit Orion 3-Í

- n*u[imlDeVoKo 2€
- Nefit Orion 1-3

- AD §!g eÀÀ/Vc 3-1

- NefÍt Orion 3-Í

- t{ar-;beg . , .r 3*í

- hlefit Orion 3-1

-ïtmè ow75 f-3

- Neflt Orion 3-2

- NefË ÖÍion &.3

- Nefit Orion 3-1

-W.evofr , 3Q

- Sans/Flash 1-3

- trteGt @rion ' Í-3

- [llefit Oriosl 3-1

- ttefÍt Orion 3-1

- Bovo 2 3-2

-BrleÏit0riln, ,,&Í
- Victoria 3-1

- $rtefit'9riOn . , ,. 3f ,

- VívanteÀff ivoc 0-3

-SNS-HaVoc 2 44

- VÍvanterlflf ivoe 3-ï

- P.,!e§{ Orion 3;'!

i

i
t22-7 4

ZZ- í Z.

22-7 0

t2-§ z
/-z-A I

lz-§ 
"7

&4-ft4

LZ-+t)

zl-4é

/.2-+U

z/--óJ

Stefan van ZLl!.llen

31

;--t1 .!, r-.t,| t:: ,i
s f t:t -.-,J4J.:/4

Emile te Dorstharst:
Andere zakefi
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ffiilg§t
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ffi

'(i,rl:t' ges§rek

Ro{an
Radewsatr*r

Zoals sommige al weten spelen Richard
en ik fin de zonrer beachvoll,eybal. DlÉ

wosdÉ heÉ Éweede jaar dat Ere samest
spe5em em ftepeEilk gasÉ ËeeÉ weer beÉer

dan vorig iaan Onrdat vehn mËeË precÉes

weten wat serieus beaehvolleyba!
spelen Ënhoud willen wii lullie als Eedem

wat eneer verÉell,em @yer beaehvol§e3rhaE

eEE €Bwer we€ wË§ Em de e@Btcr nna eËgeraEË§k

precEes deeaB"

Wffi 6s beachvolleyba§?

Er gaan veie verhalen over he beachvo{leyhal is

ontSaan ecl die zuËlen wij jnllie rmaar Mperen an&rs

wordt Frd en ve!te iang verhaaE.

EEk jaar veranderen de regeEs !ír€l bÈj beac*wolleyhal,

8reÉ is imrneÍs nog een zeer jomge Wrt en naret

zic*ta:el.€ mog mhrui§«ketm. De eersÉe g€sler'etie

Meftwo§Beybllss is op dBt rílosrwtt ook & rreneldtop,

dit geeft urel aan hoe jong de sport is.

Ëen heachvolleybal veld Is kleiner dan een indoor

veld, narnelfik I hi.! I snets dus 64 víerkante rneter. En

Ès geen nnidclen[Íjn en ook geen drie meter lijn, je kam

dus hhdve b{.i de sele geen voetfout* make*. Hen

set gffit td en met de 21 pr.rnten en natÈlurlijkwel met

tuee punten verschil. [-let gaat orn tuee §renuonnen

sets uraruan de derde Éot en rnet de '15 punten gaat"

Jewi t om de 7 punten van ryelfrc[ffi E.v.sn. z&ffiwi

wimd. Eij ee* totaa! vqt21 plntem Ës er een verp§Ëchte

time-wt en daarneast mag elkteaím per set nog 'Í

tirne+ut extra aanvragen. Tecfinisch is beach-

volleybalveel moeilijker. tsij een setup rnag de bal

h,Ejma niet drmien anders Es heË Ëre ker spdec'È en

ook rn4 de he§a88een rnëË hcíd eorÉmË ever het net,

dat wilzeg§€r! omderhands of esr aanvaEsMegimg.

OoB( de pre e"noeÉ t*hnisch perfect zi.!n, dus dleen

omderh#s pffisr is goed.

§-H is dus ec.t rnoeilijk WBd*e. Omrdatie nrer md

JJ

GI{VOLffifu,."ru 
d

ffi

m
W
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Ëw gespwe§« Nsse{ '* k +

#ggmag# esp #gsgsp# wr

§ruee sre[es-s bent. bickkeert er n"leesiai I sp,eler en de

ancjere verdeciigË. *oon mieideÈ van schijnbeqingect

*robrer je je tqer:stander op het .;erkeerde bee* te

brenger: crÈ1 zc de bai te verdedigen of te blckkereet.

WaÉ doen Richard en Ek nq! En de zogmer?

'vVi.! zijn net ter:,.rE i.rit Tn*nklje, uraan wij !'net nog wat

anderen 10 dagen tan"tg 7 Llur peí dag getraind

hebben. En de r*orgen trainden rre dan technÍek ig't de

niiddag deden ue fltnem en ais het wat §aternras

soeeÈden re potjes tegen andere ploegen die in

Turkije bmreft. CBarb Kastalia heette de plaats waar wij

zaten en dat is ees'r trainingscornplex gerund door de

DuËtse voileybaÉMnd. De ftLcrnrner drie vas'r de laatste

Cíympisahe splen Mffis er ock. Daan wÈg:s:egr qve

echter nog niet van!

fl{u ue terug zijr': Be'r Nedentarrd trainen H€ nog eerï

aantai keren met F{efit Oriosr en dars gaan }re 5 tot 6

keer in de sneek 2 keer per dag heachvolleyballes:.

WeÉ eerst ir': eornbis:atie enet scitool maartÉjdens de

vakasttÈc aÈÉeer: traimerÈ en tcera,'roeËen speËen. We

t=eËes': in Nedenia*d in de Masters, de eredivisie wcor

oeachvdleybaà.

Varig 3aar zijn vtae 8du gmrden efi dit jaar hopen we

bij de eerste 5 ie eindigera. De íaatste drie jaar ziln wre

ffi meft h{ederiar:ds jeugdkempcrer': ge*wrden, daar

zii*,eve nu te oud vcor. O*k gaaft we ac gced aís

zeker in juii *aar EtaEEë srn de WK taÍ?.1 2aar te speÉen

Lq€ar Lq€ bij de eerste E sryiEten eindigen, n&uu#,íjk

gaan we'reí voor de eerete pte«9

Naast ,ce fuiastens saen we mk rem paar SJereÉd

ser:es speËen, dit zEjr': sÉrnpe! geaesd 12 tcem:oeicn

waar #e '*ere{dtep aagt mee ret. Do*r *:iddeEvan ítei

speien van lwalifieatËes proMren re het

:oefdtoerncaÈte halem waerin 32 twms erpeler':.

Be|.w*,íjk lastEg dr*s om je te rrwa!Éfreeren.

Ri*&*nd @,?'la&er$'b&$e

Vorig zormer Ës dËt tree spelers ge§ukt, nË. REchard de

Kcge8 van Ve'evok en Sander MuBdea'van Dynan:o.

We nnoeten dus heeËveeÍtrainen, rnee$a[ buiter: in

Amste§ween of in DruingeEoo. Ook gaarl uóe een aanta[

keren oms traËningskamp opslaan aarp de ka.:st of op

ren eiEand, overaÉ is het zas:d wrer anders. Cak

zar[Ëer: Hre een aas?taE keren sraar Duits{and gaaft o?'??

daan rmet de Duiters te trainen.

We tnainen vee! meer darr in de zaal, dat kornt ook

ogndat het vakantie ís natuurt6.fk. AËs wij de zaal na de

uoÍT'Ie!'ueer ingaan zijn vre supen fEt en springen ure

Í0 cesrtErneter i':oger, dEt kor:tt deor de overgang va't

zand naan zaa[. f{elaas g#d't dËt niet es:decscrí]. Na

een tEjd.fe verties je je sprongknacht ueer orndat je dan

alleen zaalvoÉleyhal speeEt. AEde tnipjes naar het

buitenfand es'r het trainen moet hetaald wordeg:, dit

doer:'re vocr het gnoet$e deeí aeEf. We zceken ncg

§p@ítseíeffi rnaar d[e zi"!n moe§ijk te vEr:den.

Grndat ue bijjoeg Orar:je ftehherï gespmËC, ktsnr,en

ffi@ írq; rege?rr:atig met ízet natica'raEe tearn traÈr:eer. Dai

hestëat uit GÉjs Rcns:es es'r Max ffiakker.

Hope§cjk weten juÈËEe s:u wat mmr cver

heaehvd§eybaÍ. Het Ís href [euk EteÉemaaÉeis het

rmocE rer is. Di.,s oud of jomg, vam de uomer maeten

julËÉe het mna ry.
Groeten Riei'tard en Rofar"d Rademnaker
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0pen Glub Kampioens
De finales worden op zaterdag t juni
gespeeld in sporthaE de Bongerd En

Wageningen

Regiokampioenschappen Jongens B{
AIs kampioen van het gewest Zuid mocht
ons Jongens Bí team het op de
regiokampioenschappcn op Z? apri! il.
opnemen tegen de kampioen van het
gewest Noord: Avla Apollo I Jongens Bí.

Van te voren uierd door het Regiokantoon al

aangekondigd dat Noord toch altijd sterker is en ieder
jaar de regiokampioenen levert.

(Vorig jaar had uél een team uit gewest Zuid de

regiokampioenschappen ganrronnen. )

We wisten dat \,e een zeer sterke tegenstander

zouden ontmoeten, met spelers die uitkomen !n de

herencompetitie en die deel uitnnaken van de NVS B-

selectie. We uraren ganraarschuud, rnaar durfden de

confrontatie beslist aan.

Al vroeg vertrokken rye naar Sporthal

Windmolenbroek in Almelo, uaar de

karnpioen*happen uierden gehouden. Ë-.!eïaas

moesten drie spelers van ons verstek laten gaan

(Kwinten Sliepen en Wessel van Staaluiegens

vakantie en Niek Derksen was nog herstellende van

een operatie).

Meisjes A

Essent

W!echersWDOK

Arke/Pollux

Nefit Orion

DroíAltemo

Martinus

Wik/Univé

Nesselande

De selectie hestaat uEt:

Ellen Krabben, Debbíe

Slotbocm, Janneke Wessei ink,

Veronique Willemsen, Fenne

Knijnsberg, Sanne Keizer,

Marieke Milder, Kyra Ulfman,

Noortje Pasman en Marissa

Peppeíman.

ïraimer Giel Jansen

in de eerste set stonden irrre al snel rnet 12-3 achter

door een gareldige sprongservice van de

tegenstander. Toch konden ue door goed spel inlopen

en aardig meekornen. We verloren deze set met 2.!-

25. Er was nog hoop!

De hrveede en derde set verliepen duidelijk

moeizamer. We konden geen vuist rneer maken en

verloren deze sets met Í'!-25 en'à4-125 en daanmee de

raedstrijd rnet 0-3.

Ons team heeft zeker niet slecht gespeeld, maar de

tegenstander ulas duidelijk sterker.

Opnieuw dus een regiokannpioen uit Ëret gewest

Noord.

Maar .... we geven niet op. Volgend.!aar staan we er

hopetijk opnieuw!

l-{et tearn bestond uit de volgende spelers:

Martin MeUer, S.lors van Swaay, Eob Velthausz

$ongens A)

Daan van i-taartenr, Niek Fiugea.e, §ander Ë-*ugen,

Koen Pasrnan, Clriel Reuling, fuïark Veldboom,

Diewert Wiggers gongens ts)

;
Ë
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: ffiis§arm Ki*€ermaker, te§, 54 Sy &&

; §hee ffiugem, ëeC. g4 ZF S6 .Íeugdeoc"r'rm'uiwÈe

fummffi wwwry*§ewgd smëw6 Ëxe dm fumae w€maeeg§g

Ëaez goede jea*gdepEeËdËetg És dé basËe w@@Ë e@w

gezomde vere*Egi*g erc gpoedzakeëEsk ve*r e*rc
geede doersÉleom wasr defea.egd- ffiaar de damre-
em herenËÉjet. EÉèersoor zljm voldoerade

{gekwal lficeerde} ÉraÉmers raodig.

He€ worrlt steeds rmoeÉBElker oszl voBdoeftdc kader
b virtdcre= ËerwssE we ËeeFe kwaëEeese Sese@eg hësrerec?

de cËgem ver*mëgÉrcg fuefufueeaE

ffimme"pm ffi$i ffi&wesÉ mwm epre@ffi w&sr sswË mËce.ewm &eËEee$?***.*

Wie wi$ eíleregen €ë{? €e& gceGe gen:ggopge.ÀdÉ"g?

Wie hM ffierrc, tifd esr zÉm cm Ërer§?$ffiS Fe gwerr mr"r em geugffi
ïwiirëf P fissi? Ksfi1 da*t di( seizeen geru§ wrs {a*gs bi.j ee* ve* 6e }eu.gdtrari*{*ge*.
De coctrd*matoren wan de nre§es- Ën ÍorïgËíïsfijrr gevem gEeas í?dËre Éïxfofin'tie.
eeeÀs§e$§gs§

.3CIr*gemsÉif*

W$e e jaugd n*X, nee? * *X

{Bpm§eassnr Srsem-spe&ers seseseeËeewd w@@r fue* esK ffiw&
ffi frÉanron Gijsberts, Mar{mWesselínk en DeboraÍr

ffi Wittrernss? (B-je+gd)

Janneke WreelEnk ieleugA)
Ëm ryier* ryesÉatÉeí VeE s*eem *p S ju:r:Ë ln

Hi*dhcvertÍ PabËae*" is ..*eÍk+m 
!

i
+-

T

ilElij de ÍV€dert#e i,/dFry&asrchcd,&_. B- ea.l C-jeugd
z$* bíijre aË*e sffiers van *r:ze vere*Éging

#et geat om de voÈgectde speëers: ntrmkrfy
Kietemaker, }aanwan HaanÉee.r, í{kk E-{ugem, Kcen
Fmmem m "RuÉgw #hd (öjerg.d)
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i annake *n f.§ersn*s rffeswfink
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lar totaa8 zljn er dit jaan 681 kistjes verkwht, lets

minder der: vorig jaa6 ten zàjn er 2G0'Í kisges

verkocht.

fu4ert§erx, z!jr: dEe vdoíen mieÉ e*een zo rmooi, of te duur,

dat en zo ueinig verkocht zijn.

ík wiB ook graag AUF<je VoËEenna van dasnes 3

bedaarken. Zij ís vrijdag sarnen :.r.:et ettij de heÉe dag

met de vracFrturage* rneegereden otn de viofen rcnd

te bnemgen. AuÉ<.!e, bedesrkÉ.

Hieronder de rnensen die de meeste kistjes verkocht

hebben:

'!. htlei$es C2 en rmet nasne Puck Eerembroek en

4.

t.

Frederique en Ë§eonore Schut - 43 kistjes

!-aura Bloem

Wlleke Renssen, MC3

edaydijn vaet Flaa#ern, rnie'ri D

Nmrtje FEas"tmae'r

Robin Swijtink

Niek l-{ugen, JBl

- 5'! kisË.les

- 50 kistjes

- 40 kistles

- 35 kEstjes

- 28 kistjes

- 27 kisË.les

T,,el A3a,4 - 344&49

&#obieË: ffi 1&sl;2645

Ook tsert Snippe wil ik bedanken, die zaterdag de hele

dag aileen de violen rondgebracfrt heeft. lk nnoe$ zelf Meisjes en jongens, hiervoor heel haÍtelijk bedankg

fluiten op de open clubkampioen*frappen en kon

daanosn nieÉ n:eeftelpen. Bert, ook bedanl<t. FtansAibrs

oaaoaaoaa aaaaaaaaoo@

*m&EchÉÉrtgen:

Eert SnÀppe

DÈEíeveÈd 33

VWTN Doetír:cFrcnr

Mersjes C2: Meeste kisfyes ve*xht!!

o€6aoaaa{9a€è@oeooooooaoteeSoaoaeeo{eooooaoeoooaaoeooocaoagtos|oa
e-.

($

ï-shirt's:

§podkeken:
lRamrr*r'e'

§weaters:

TrainIngssnirt's:

van €17,43 vcor'€ E,75

"sa*€1X,Mvwr€ 5,65

vacl €13,3CI voon€ 6,65

Koes-Koe?-shirt's: var,€ 6,22 voor€ 3,.f 8

h*efït G#en spcnttas: ve* €Í3.39 voor€ ö,ZC

'san € 3,25 voor € 1,65

Beach voíleybaÍíen: van €24,3&r+oor€'12,80

Nog veeE meer voor de MIÉt van de ffisll

4T

iltlefit Orloir

Nefit Orion verkoopt diverse sport-
kleding, met opdruk, nu voor SAo/o
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Orton Expres §eizoen 2AAï20fi2

Bt nnemstedeil ii ke taer@mtwikkel i *ag

s*aat G*iltr@a§ tu§§ Ptflnif,GF0kffif
Flanoforrn houdË zEch bezËg smet heÉ

onÉwikkelen van m[earwe pEammem vo@r

bestaasrde locaties. VartacEË zes p§aatsesu Ect

Nederland heeft &eeÉ prcjecÉoc!Éwikke-

lingsbedrijf mensen en Eniddelen om de
regio op de juisb rnanier vare dlenst te
zrjn.

De vestiging van Flanofonn in Amhern dekt het

gebied in de provincie GelderËand. Koos Kuipn is

ad.§arnctdir*teur vaÍ! dat onderdeei. De

Do$Émdesr:mef, ffi de afgeÉope* Wicde mk

woorzltter veg: hiefit Oniort. Dat is eerr klamgrtjke

redea'r uraanom FËanofonre tot de topponsors van de

DoetB e:c§teEt,tse voË[eyhalverenigÉng behoort.

Kedper zËet de sponsortmg vmraE a§s sraarnsbekend-

heÉd voon zÉjn Mntjf" E'Eet is rclceiEíjk te nneten ol de

spcnsortng Er:vÉCIed hreft op hd rmc.EÉtaet verr

FEac*oforsï?. "Het dn*uffi wem vccadat dàe etrer/'rm

ziehthaar zi.!*", vervraettt Kuiper. Hàj às tevreeier. ovw

de prestaties tvan de rílannen van Nefit enion dEt

seizcer:. "?k vind éat ze het cmet de vrjfde plaats prtrz'na

hebà:en gedaar':. Meer zat er denk ik nEet rn."

Sehoorlijke greeE

Flanoform is een becirijf met zes vestigingen dat de

traatste jaren een behoorlijke groei heeft doorgerrraakt.

De bestaancje locaties worden onder de loep

Eencrnen. De prqeC,cntwikkeÉaar zid.zell vaak de

piekken die eerc nieuvrj§e r:odig *ebi:en.-Wrj

hebben dan een idee lrce de lrcatie het beste kan

rcrden aa*gepast. Met dat plan gaan ue dan naar de

hetreÉíende gerneente. Die beoordeett of wij verder

e'E?cgen gaan rnet het ontwikkelen van het plar:. De

eg:e keer Ës nten gevoelig \roororïze argumentem. Ee

*r'edere keen kiesË sr'Èen \Joor de eocxcur e*t."

hfret die ccncurnentie heeft Flanoforg'n te rnaken s'net

een huizensnankt, die jaarlijks níet het ga*enste aantai

oplevert. "Er rnogen in Nederiand jaarlijks XG0.CI00

[:uizen worden Eebouwd. ["{et rerkeÉÈjke aas'stal

schornr*elt op dit rnomerat rond de helft. Dat ís veeÉte

weËnÈg. Dat versaerít heefi te rna[<en rnet de stroperíge

prmedures. F-iet duurÈ iang voondat een plan bEj de

geneente de nno§en door is.' Kuiper zou dat snoeten

wetes'r, vnant hij uperkte En het verteden voor ee

cverheid a§s directeur vas: de regio Achta',ircek.

PBsrofofitl W de í#*e jarm **m Eerí:eiG md

de bi*nenstedel Ejke i,crcs'*nvii<ketirg. :iet ixÉrijf maakt

een pasÉ<iaar plan orn ce plek een ander aarwiente

Eeven. Voor de uitvoering van de wei'rzaamfued,en

rerden bedrljven ie6e*hd<eid. 1rVij ontwiB<keËea'r

aËBeen, de rd bdecÉen wtj uit. Daarb{j houden wtj

*atuurtíjk ..#'tceaic?tt dat aËlm volge*s de pËannEng

aahs rrri q

Sat dàe wfuliSze s*cces:roË às, [ijk duËdeÈ3.[k,',samt de

nwm?lana€wnm duikt de íadste tijd sË@ds waker op
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Cricr: Expres §eizaen 2001-2S02

PLANOFGMilJT ffi&ster rendernen*tr
in de regio. Bn Gaamderesr waerd het besËaande

uinkelc,entrurn in een nÉeuw jasje gegoten. De aanblEk

is een stuk fraaier geunonden. Dat hoopt Kulper ook in

Doetimchem te bereiken. Daar s'taat de nenovatie vara

het thederl«narËier op het prqlrarnríia. "Dat unoRdt een

rmooie kla.ls. De Armphion rcrdt herbouud. W!.! r!&ten

ons op de orngeving. h{et plein ervoor kijgt een

opknapbeurt. Daamaast verandeÉ een stuk van de

Veen$es.'

Daar kunnen Kuiper en zijn team zich de konnende

tijd in vastbijten. l-{et rnerendeeÉ van de actEvlteiten

liggen voor FlagïGfenft toc?r in de buurrt van Arnhern.

"De gmeete opdraehten hebhen wi.! Ën heÉ Knooppunt

Annhern-Nijrnegen."

Kuiper denkt dat zijn be<lrijf zich de kornende tijd niet

zal uitbreiden. .En staan voor de kornende tijd geenr

spectmrlaire veranderingen op de roB." &#et de

Maarade capaclteEË lrcopt FËanoforyn een steeds

beter rendement te halen uit de projectorÉwikkeling.

hriisschien kan Flanoform een ander plan maken voor

sporthal Rozengaarde, zodat de lang geketerde

u€ns voor verktering van de topsportlocatie in

vervulling kan gaan.

tseorWtcB Kappert

Erekeile \íotrteybailberilchteilk rrilÉ
de Geldertamder
&c'€funar Wec?s?Ëk *É*pÉ ameË wo§Eeyha§Eeer

Arthur Vennik zet een punt

achter zijn indrul«nnekkende

votlrybalcanÍere. De

passer/Eoper uEt ApeËdoonn

Mae"rr de afgeËcpn Crie

eizoecxen uit woor I'defit

Crio* waar hi.[ diercdag

voor de ?aatste É<eer

z'sreetrainde.

i'fennik 
{33} heeft er

ze$iee: seÈzrer':*n opzi€tea': aÉs voEieybaËËer. Vmr de

mam e*ee[ifu si ctheraput'*ms zij * tE t u Es-wrksltuatie

docrsíaggeve*c on.! ?:et iopvo! [eybai vaasvre0 te

zrygert. "l{et is *1rt cr* na aE die jaren nàet altiid *,*r
te mceten traigts:."

Ver':nik speeide vccr het NederÍands team Ëc'E de

i*ankras)ry**öe **der Àrie §eÉànger. "Heh ik heeÉ

vwË van gedeerd ee.' rmemÉade meeràaerhesd dcor

cpgehoo,*M."

J.ïj sprel\de v wr'tulartinr.rs, Fffi@nern s, Zw enhE-rezm

{nu Nerelande}, ZlruoEle en NefEt @r!on. Ërwerdec'o vijf

EandsÉitels en supercups en zs nationale bekers

gs Dnsren. "En tuee titels in de eerste divislefl, wijst

Vennik onder meer op de promotie van tuee jaar

geleden bij Nefit Orion, dat onden Firn Raterink

tentegkeerde raaar de erdivEsie. Vemnik sÉapte eero.!aan

eerder van Zurclle olíer naar NefEt Orion. Zjn vader

Roe§ fungeerde vorig seizoen als rnanager bij de

Doetinche,nse club.
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HefÍt $rfron open* 6;8mpGtiti@

,F*ag BEag" ,.

Ë nov Nef*t Orion - Zwí$e

S nov. Smniwu$r1 - NefEt Onion

16 n*v. Nefli[ &ritxr - F?J*ynenro

tS lro*i N€fit Gri$r"B - VctsY&k

*-{$1v.. $**s*etewJ;*- Nefit #c?ee}

3ë x*v" NeffiË #r*** - AppeaElSSS

í dea. #efff #mort - Assen

f 4 dec. Assem - EVefgt #ri$rï

24, d**. *epeEte - Nefit 0nisln



Orion Expres Seizoes: 7-081-7-A82

ffimm&mffi furuffiffim ffiffiffim*ere Wffiffiru -ffi#ffim

fi. TEjdsÉEp be€a66ary

oktober: Bre|e jaar of 'Íe periode

febnuani:2errt,ncd,e

2" GehoortedaÉc.Bm

De venschuldigde cíuh- en bondscoa*rihuitEe voor een

ËEd wordt aasr de E:and vasr z$nlhaar gebcortedaiua'n

vastgesteEd ee'r blijft gedarrende het heËe seEzcer"r

onEewijzigd.

3. GEushcoc?ÉrEbr.EÉEe

De clubcos'rtrihutie voor het selzoen Àfrffi -24fi2:

Seníoren geboren voor 1-10-Í983 150,- Euno

A/E jeugd geborea'r op of na 1-10-1983 't20,- Euro

ClDlElF.leugd geboren op of na Í-'ï0-1987 87,-Eura

Recreamten 98,- Euro

Categorieën zi.frt gekoppefd aan leeftijdsie"rdeËcng van

de hond. CEubcontrihutËe wordt voar een heeE jaar oí

periode betaaid.

4" BomdscomtrËhanÉËe

De hondscontributie voor fiet seizoen 28An -2042

bdraagt:

Senioren geboren voon 1-1&1983 35,- Euro

NB/C jewgd geboren op of e,ta 1-10-1983 2n,-Eura

D/EIF jeugd gehonen op of na 1-'f 0-'!989 'f 2,- Euro

tsondscontrlba:tie wondt voor eeft heeàiaar at penade

betaaËd enwardt tegeËijk rne*, de clubcogttnibcttEe vocr

r'ïet heEe alr *atv e jaar vernekend.

5" BeËaËà:*g

Fcntísbank nr 93.60.37.3'ÍE ten ftar!'re \rarx NefEt Crion.

Degenen dle cfe verei'tigÍng nEet gemachtEgd frebben tot

automatísche incasso onfuangen eea: acceptglro vocr

eíe contrlbutíebefalínE. Fer acceptgic'o wondt 0,50 Eua"o

in rekening gebrac!'rt. tsE! een aanmaning wordt per

baar 2 4í'ï E: rrn in rairaninr ruai"rr=,nht

Recneanten

Veren!gingsledera

n4,- Eura

4A - ,='ryn

6" UÉkoeadereregen

tsËj bEessures of zurangerschap kacx met toestemming

vam het besta:un eonte'ibutEe worden verrerees'td vdag?neer

rnen Ean:ger öan 3 maanden miet kaet voileybarÍen.

Daarvoor kuc'rt U vooraf een schrEfte[i.lk vezoeK

inCEenen bij het bestEi!.Ir. Eosrdseontnibutie kan nEet

rucrde* venekend.

7" tseë§etdigEng !EdmaaÉseEtap

Beëinciging kan op ieder rnornent. Dit kas"r alleen

schrifteiijk worden cioorgegeven aan de tedenadg'ninl-

stratie. Venekening van c!ui:cor:tributie vindt ptaats per

krertaaE. Bondscor:tri b,;ii e <an ni et e+oreie:: verc'. ekesld.

E" Niea.qwÉEdnnaaÉscfuap

ErasefrrnijvEstg kaaz ap Eeden naosmentvae een

Ëntsch nEjfEonmuEEer eEï [,(ost:

Sertioren

Recreanter:

h f F jeugd

frfiisri's

10,- Euro

, r- LUtU

, ,- LLS! \,

De venrekening van het inschrijfgeld vindt plaats n'ret

de eerste betalie'rg van de cocxtrthLitie per acceptgiro of

auton':atEsche hetaEEng.

S. Ledec?admBmBstratse

9 m E lc[rti n ger: umrderc gaame venstreË<t doon:

Rqiud F{oflarsd, Elstthovenlaan n7,

VAfizfrE DoetincheEm TeÉ: 0314- 333249

t{ri.ngteepgnoep ni<tieÍ

:nzameiing van cvertii,!q hirisièaC
v€rkÈp vàr vsede.ranC5 qederet

.OOP EEIIS BiNNËN IN E=N KRINGLOOP\4J:NKEL

kies!@pfudrij@o va6 t ktief viÉdt u itut

" Lrcetincherni Fabrieksiraat 24.
. l-ilft: Ëksterstraat 18.
" Groenlo: Den Silam 82/84.
" Eibergen: Hagen 19.
" lryinterswrjki i.iancetscenirum 6.

Overto8[iq 0ter6sraad? L! beit: 03X4 - 33AAA0.
Ake;ef tiaa[t [,!eÈ gratie bij Lr th&rs op"
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