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OÍion Expres
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING NEFIT ORION TE DOETINCHETI

Adres
Volleybalvereniging Nefit Orion
Poshus 492, 7000 AL Doetinchem
Tel.0316-247759
Fax 0316-249415
E-mail: wim.boonekamp@worldonline.nl
lnschrijfnr. Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland V.401 1 9825

Samenste I ling interim bestuur

Jos Tiemessen

George de Jong

Aqen van Beek

Jos Pasman

Hennie van Haarlem

Management team heren í
Voorzitbr
George de Jong 0314 - 325453
Secretariaat Sponsoring
Roel Booij 0314 - 335773
Financiën
Erik Veenstra 0314 - 327100
Technische zaken en wedstijdhal
Gerard Wesselink 0314 - 360654
Publiciteit
Rimmert Lonink 0314 - 333374
Huisvesting/scholing
Bouke Hellinga 0314 - 330518

lnterim bestuur
Van de redactie
Akkoord gemeente
Ovezicht regio teams
Heren 3
Heren í
Open club
Dames 1 en 2

Rozengaarde 25 iaar
Play off volgend seizoen
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Bezorgers Orion Expres

City Beach volleybal
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NEFIT ORIOI{ EXPRES
Kopij inleverdatum 2AO1l - 2OA2

Nummer I
G[ijEifftrn I
!ffifrimd-atum-l

Kopij op floppy inleveren blj René W[gers
of per e-mail renewiggers@hotmail.com

Managers
Hercn í
Adri Rademaker

Dames í
Guido Corbey

Hercn 2
Paul Bloem
Dames 2
Franca Rijksen

Redactie
Jan Bosma
Loekie Raterink
René Wiggers

.

wik í
u\ Anne Julia & Eleonore Schut
N Louise de Colignystraat 5
s Yuiik 2
= Nicolle Linnenbank
,..-u Tollensstrad 18

li Oaan van Haarlem

§ Einthovenlaan 25
wiik 3
Sander & Niek Hugen

it will", Dreeslaan 57
'. Anke & Laura Bloemr: Groen van Prinstererlaan 14

wuk 6
Marloes Wesselink
Alsemveld 20
Maayke Zoethout
Perzikbloesem 21

wiik 6r,
Ab Been
Plattenburgstraat 214
wiik 8/e
Karin Bazen
Prins Alexanderstraat 1 22
wiik e
Hanneke Velthorst
J.G. Heuthorststraat 28
WesselStaal
J.G. Heuthorststraat 35
Adverteerderc centrum
Ab Been 0314 - 33/,832

05s - 5412148
06 - 52012607

040 - 2088818
06 - 54383981

0314 - 382520

0313 - 484923

0314 - 326888
0314 - 325453
0314 - 332292 wiik 4r5

Jeroen Winkelman
Groen van Prinstererlaan 12Golofon

Uitgave : Volleybalvereniging Neftt Orion
Druk :WEDEO
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Maar er rrverden meer belangrijke zaken besproken die

avond. Het moment wearop het eerste herenteam

haar exploitatie onderbrengt in een aparte, nieuwe

stichting komt stapje voor stapje dichterbij. ln de

nieuure ledenvergadering van (waarschijnlijk) 27

september zullen meer details aan de leden urorden

voorgelegd.

Ook het voorctellen van de kandidaatJeden voor
een nieuw te benoemen bestuur mag niet
onvermeld bliiven. Hieronder de namen en

functies van de kandidaten:

Wim Dbbrnan VoorzitÈr
Joke Emaus Secrctaris
Jos Pasman Penningneester
Henk Bazen FaciliEiten
Bas Bloem Herenliin
Bert Snippe Damesliin
Maarbn Brinkhof Jeugdliin
ilarifke Henzo Recreanten
Hennie van Haerlem Algemene zakon

De verkiezing van de nieure bestuurcleden zal ook

op de komende ledenvergadering voor goedkeuring

vrorden voorgelegd aan de leden.

Nieuw elan en meer betrokkenheid van de leden

zullen de vereniging moeten helpen om allerleizaken,
die van belang zijn voor het volleybalvan ons

allemaal, beter geregeld te krijgen. Hoeuiel ik ureet dat

ik niet de enige ben en zeker ook niet de eerste, wil ik

toch iedereen oproepen zich aan te sluiten bij de
groep leden die het initiatief heeft genomen voor de

bestuurlijke vemieuwing, en zich beschikbaar te

stellen voor... ..... het maakt niet uit wat.

Namens het interim-bestuur,

Jos Pasman.

Ondanks financiële problemen
toch lichtpunten
Op maandag 24 juni j.l. was het weer zover. Voor
de derde keer dit jaar werd er een algemene
ledenvergadering gehouden. Waarom wordt er
toch zoveel vergaderd dit iaar, in voorgaande
jaren gebeurde dit niet !

De reden voor al dat vergaderen is dat onze

vereniging zich in a,aar\,veer bevindt. Het zware

weer heeft vooral betrekking op de financien. Er is

een tekort aan geld, veelgeld. Toch verliep de

ledenvergadering in hotel cafe restaurant de

Kruisberg niet in een begrafenisstemming, rrtrant er

zijn ook lichtpunten. Zo kon gemeld urorden dat spon-

sors, onder voorwaarden, bereid zijn een belangrijke

financiële bijdrage te leveren. Verder zijn er
gesprekken met de Gemeente Doetinchem over de

zaalhuurschuld, die hoop geven op een voor beide
partijen bevredigende regel i ng.
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ffi Helpende hand

W toegestoken
De laatste Orion Exprea van alweer een volley-
balseizoen, een vooral turbulent seizoen in de
geschiedenis van Orion.

Positief
Op het moment dat ik mij als redactielid over dit

afscheids,rroordje buig, rrveet ik niet hoe het met de

turbulentie is gesteld.

Het is te hopen dat de ledenvergadering van
maandagavond 24 juni een po§tief perspectief heeft

opgeleverd, opdat het mogelijk nieuwe bestuur op

korte termijn met voldoende kader een slagvaardig en

gezond financieel beleid voor de komende jaren kan

neerzetten.

Helpende hand

Of de huidige redactie van de Orion Expres, jaargang

2OO1-20O2, haar bijdrage daaraan zal geven, valt nog

te bezien.

Het afgelopen volleybaljaar heeft de redactie o.m.

ook actief bij de teambrochure en Mini Expres uit

nood de helpende hand toegestoken en ook de
rarerleaamheden van de Orion Expres opgepakt.

Dankzij de enorme inzet (lay-out) van Loekie Raterink

-leden beseffen niet hoeveeltijd er in een Orion

Expres gaat zitten- heeft de redactie (Loekie, Jan en

René) geprobeerd elk nummer een lezensraardige

clubkrant uit te brengen. Ons inziens is dat gelukt,

maar het kostte veeltijd en inspanning. Die tijd
kunnen en willen wij er niet meer insteken. Daarom

stopt de huidige redactie met de riverkzaamheden

voor de Orion Expres.

Een "urondel'zou ons op andere gedachten moeten

brengen, maar daar rekenen wij niet (meer) op. ln

bijna elk voonivoord eindigde ik (René) namens de

redactie met de oproep: Laat van je horen ! Tot

schrijfs! Jammer genoeg werd daaraan {p een

enkele uitzondering na- nauwelijks gehoor gegeven,

tenruijl de clubkrant toch een orgaan van en voor de

leden is.

ledereen die redactioneelwelzijn of haar steentje

heeft bijgedragen zeggen wij hartelijk dank. Het is te

hopen dat anderen de redactie met ingang van het

nieuwe seizoen voor hun rekening nemen. Binnen een

vereniging met uitstraling mag een eigen clubkant
niet ontbreken.

Dankwoord
Voor ik namens de redactie deze laatste Orion Expres

afsluit, gaan er rivoorden van dank uit naar alle

sponsors, die het mogelijk hebben gemaakt dat Nefit

Orion ook dit seizoen in sportief opzicht kon scoren.

Een dankvtroord voor de adverteerders van de Orion

Expres is ook op zijn plaats. Adverteerders zijn

onmisbaar om een goede clubkrant uit te brengen.

Een Orion Expres zonder adverteerders is leeg, niet

af en een grote kostenpost voor de vereniging.

Tot slot een pluim voor de bezorgers en bezorgsters,

die de Orion Expres meestalop tijd, maar soms ook

iets te laat bij de leden, adverteerders en sponsoren

brrchten.

Voor de rest uienst de redactie iedereen een fijne,

warme vakantie toe en àn gezonde positieve start in

het nieuuie seizoen.

top,Foép

JAie ncsttt in lrcC nleawe
séizru, & rcMla van de Aríon
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fn§fdrffigan trl e §rurdfge
redactfre
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Akkoord

De gemeente Doetinchem heeft ingestemd met
een afbetali ngsregelin g voor volleybalveren ig in g

Orion.

De club moet voor 1 augustus 11.000 euro aan de
gemeente betalen, daama met ingang van augustus

2003 maandelijks 771 euro gedurende vier jaar.

Orion heeft een huurschuld van 48.000 euro bij de
gemeente voor het gebruik van sporthal

Rozengaarde. Eigenlijk is de schuld 79.305 euro,

maar de gemeente is bereid 31.350 euro kwijt te
schelden. Van dit laatste beclrag moet 15.500 euro
gezien urorden als compensatie voor de

zelfuerkzaamheid die de club heeft laten zien bij de

bor,w van een businessruimte in Rozengaarde. Orion
heeft overigens ook nog schulden bij derden, samen

voor een bedrag van 30.000 euro.

De deplorabele financiële situatie is veroorzaakt door
het inmiddels afgetreden bestuur. Een nieuw bestuur
wil de boedel ovememen, op vooÍu,€larde dat de

STARTTRAININGEN
NIEUWE SEIZOEN

ttI
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Orion en gemeente
gemeente meevrerkt.

Dat gebeurt nu inderdaad. Het gemeentebestuur

hecht veel uaarde aan het voortbestaan van de
volleybalclub, zeker aan de eredivisi+afdeling. De
gemeente stelt wel als voorraraarde dat de club voor 1

augustus 11.000 euro aflost. Het nieuwe bestuur heeft
laten r*eten daartoe in Saat te zijn.

Vervolgens resteert nog een schuld van 37.0@ euro,

waaryan de aflossing op zijn vroegst op 1 augustus

2003 kan beginnen, heeft het clubbe§uur laten ureten.

De gemeente heeft daarin toegestemd. Maandelijks

moet Orion 771 euro betalen, wat neekomt op 9.250

euro per jaar.

Het bestuur moet een bankmachtiging afgeven.

Daamaast moet de club ook zorgen dat er geen

nieuwe huurachterstanden ontstaan. Ook daarvoor

moet het bestuur een bankmachtiging afgeven.
Wordt er vanv\Ege saldotekort niet betaald of trekt het

bestuur de machtiging in, dan uordt Orion
onmiddellijk de toegang tot de gemeentelijke

sportaccommodaties onEegd.

l:
tltrrtrlltl rar

I
t
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orion bliift met mannenteam in de
eredivisie uit de eerste divisie werd besloten Lubberding

versneld aan de Orionselectie toe te voegen.
"We kunnen het aanvullen van de selectie nu op korte
termijn gaan concretiseren", aldus Veenstra die
aangaf dat trainer Jac van Gompel doorgaat bij Orion.
"Jac wilde verder, mits er een spelersgroep staat met
perspectief en dat wordt het geval."

Orion gaat volgens Veenstra komend seizoen 'zoveel
mogelijk op de middag trainen'. 'Vanaf vier uur en
liefst vijf keer per vrreek. Dat is financieel haalbaar,

ook als er geen hoofdsponsor komt. Er rrrordt

geïnve§eerd in meertrainingsuren op betere tijden."
Het topteam komt zo snel mogelijk te vallen onder
een binnenkort op te richten stichting.

Dit is afgesproken op de overeenkomst die Orion

sloot met de gemeente. Daardoor kan een

achterstallige huurschuld van bijna 50.000 euro in een
termijn van vijf jaar alsnog urorden betaald.

De medewerking van de gemeente rrtras voor Orion
voorwaarde om, vam,ríege de schulden, als club door
te kunnen gaan. Voor de overige schulden (30.000

euro) zijn ook oplossingen gevonden.

Naast steun van de gemeente moest volgens
interimbestuurslid Jos ïemessen aan nog andere
eisen norden voldaan alvorens Orion kon gaan

denken aan doorgaan.
"De leden moesten instemmen met de komst van een
interimbestuur dat sinds 13 mei de problemen heeft
aangepakt. Daamaast moesten er sponsors garant

staan om de oveíge krediteuren te betalen. Aan dat
alles is voldaan. Daarop volgde afgelopen dinsdag,

voor ons een soort D{ay, het besluit van de
gemeente om akkoord te gaan met Orion over de
betalingsregeling. Dat is het bewijs dat de boot van

Orion door kan varen."

ïemessen gaf aan dat 'zo snel mogelijk een stichting
gestalte zal krijgen die het topteam onder haar hoede

neemt. Voortaan zullen de spelers geen contract meer
afsluiten met de club Orion, maar met de nieuvrre

stichting als rechtspersoon. "Er komen gescheiden

exploitaties, van de club en van het topteam onder de
nieuwe stichting", aldus ïemessen die tenminste tot
eind september aanblijft. Dan neemt een nieuw
clubbestuur de regie over.

Als laatste van de tien eredivisiectubs heeft Orion
de zekerheid dat volgend seizoen weer met een
mannenteam in de hoogste landelijke klasse kan
worden gespeeld.

Het eerste wat de Doetinchemse volleybalvereniging
de komende vrreken te doen staat is het op sterkte
brengen van de eredivisieselectie.

Het licht staat op groen sinds de gemeente
Doetinchem in heeft gestemd met een regeling

waardmr Orion een achterstallige huurschuld van
bijna 50.000 euro in vier jaar tijd mag betalen.
De spelersgroep bestaat nog uit zes spelers, waaryan
de broers Rademaker volgens rirroordvoerder Erik
Veenstra deze vveek beslissen of zij blijven of
vertrekken bij de Doetinchemse club.
"Ze houden nog een slag om de arm, maar u/e

hebben goede hoop dat ze blijven. We willen met
minimaal tien spelers de nier.lrre competitie in",

reageerde Veenstra gisteravond.

Erik Veenstra:

Lid manage-

ment team

Het lid van het management-team van Orion rrtras

vooral blij dat de overgebleven spelers'zolang
hadden willen wachten tot er witte rmk uit de
schoorsteen kuram'.

"Want in de tussentijd is er wel aan ze getrokken door
andere clubs. Maar ze hebben hun vertrouvrien in het
interimbestuur behouden, nu met als goede resultaat

dat we doorgaan in de eredivisie."
De uitgedunde selectie vrordt in ieder geval uitgebreid

met ïes Lubberding. De diagonaalspeler van BVC'73

traint altwee jaar mee bij Orion.

Nadat de Barchemse Club zich vorige riveek terugtrok
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le klasse D
Eindstand competitie

YlanteMivoc MA1
Hsfit Orion MAí
M0$Beltrum MA1
Avanti MA1
W Grol MA1
§ide Out MA1

1

2
3
4
5
6

1444.
Ío-*i
10-24
10-20
10-17
10-7

Eindstand competitie
DíjkmanAffSV JA1 10-39
Willem s/G em ini JA1 1O-32
l{+fit Orion JAí l0-trO
Avanti JA 1 10-26
ROHDA JA1 í0.14
Vollverijs JA1 í0-g

1

2
s
4
§
El

Eindstand competitie
Í Pelgrum/Dash MB1 10-50
2 Sparta MB1 10-33
3 Hefit Orion MBl 10€1
4 [-abye]lov MB1 10-22
5 Tomado-Laren M81 10-10
§ DVO MB1 10-4

SPONSOR
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NEFIT ORION HEREN 3
Niet te stoppen
De heren van het derde team kenden opnieuw
een voorspoedig seizoen.
Natuurliik hadden de boys dit zelf wel
verwacht maar nu weten jullie het ook.
Volleyballend toverden zij dit seizoen rreer
fraaie staalties voor de dag en werd menig
tegenstander helemaal gek van het spel.

Flitsende combinaties en verdedigend sterk rrverk

wisselden elkaar af. De punten stroomden binnen en
we maakten het zelfs mee, dat als vrle van de
koploper zouden winnen, wij bovenaan zouden staan.
Ja,......a|s. Niet dus. We zullen maar meteen de
vinger op de anrakke plek leggen: de plek tussen de
oortjes. Wordt hierover gesproken dan volgen slechts
ontkenningen en tegensputteringen, want een beetje
zelfkritiek is aan dit team niet besteed. Als de
t/rredstrijd uordt geanalyseerd, dan vrreet een ieder

achteraf altijd exact aan te geven hoe het had

gemoeten. Maar om die belangrijke momenten van
tevoren in te schatten, nee. . . . . . dat is blijkbaar te veel
gevraagd. Zo konden bijvoorbeeld Smash en Longa

uit hnarde posities ontsnappen door de vrijgevigheid
van heren 3. Al met al eindigde de ploeg op een

acceptabele vierde plaats.

Ook na het seizoen en buiten het volleybal is Orion 3
zeer actief. Zo zijn de heren inmiddels fervente
zeilers gerrorden door hun traditionele

seizoenafsluiting. Meestal in het moederdag-, maar
d itmaal vaderdagnarcekend, rrverden drie sloepen
gehuurd en keken vrie serieus terug op het seizoen.

Serieus, maar erg kort. ln turee zinnen rondden vrre

het af om ons vervolgens in het recreatieve gebeuren

te storten. Dat lukte vrij aardig, maar ook hierwerd
een hevige strijd geleverd op het verbale vlak. Het

leek rivel of enkelen thuis helemaal niets te zeggen

hadden en alles in dit ene riveekend wilden
compenseren. Naast zinnige zaken kraamden

enkelen grote onzin uit en deden ze alsof ze bij de
grote jongens hoorden die drie keer perweek in de
kroeg rondhingen. Voorbeeld: de heren gingen

blufpokeren! Na enkele rondes bleek dat er volgens

drie typen "statuten en reglementen" gespeeld urerd.

Vreemd uras ook dat er lieden waren die de regels

steeds anders interpreteerden. Een heftig avondje,
want velen meenden gelijk te hebben. De volgend
avond rrerd er dan ook Mexicaantje
gespeeld.... (....Juist, u raadt het a|......"...)

'l
2
3
I
5
6
7
I
g
10
Í1
12

22-83
22-77
22-71
22-89
22-Ot
2?-51
22-52
22-19
2247
22-12
22-1tr
22-gJos verdient een beetje bij als brugwachter

Eindstand competitie
Halley H2
§mash '68 H 1

VCV H2
ileÍit Orion H3
Longa '59 H3
Side Out H1
Lebyellov H 1

the Phantoms H1
KSV H1
Victoria H 3
Wevoc H3
Vallverijs H2
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NEFIT ORION

Dan uerd er ook nog gezeild! Voor het eerst in al die
jaren kregen de heren te maken met een beetje wind.

Er moet een ritie gelegd rrvorden. Voor de kenners

een kleinigheidje, maar voor Orion 3 reden genoeg

om licht in paniek te raken. Enfin, er is gezeild en

hoe... ... ... Boot 2 kreeg plots te maken met een

horizontale mast en dat met windkracht 5 op het

Heegermeer.

HEREN 3
Toen de kapitein onder het zeilvandaan gehaald was

en de resterende flarden binnenboord getrokken,

bleek het allemaal wel mee te vallen en kon de

expeditie rustig voortgezet ulorden. Boot 3 kreeg

slechts één keer te maken met een rampje. De

oudste van het stelen niet de meest goedhorende

miste het signaal "Kijk uit" en ketste de giek. Zijn

matroos kon hem nog net op het schip houden. Van

boot 1 wisten we dat het nogal strebertjes waren.

Omdat hun b.b.motor (Hyundai) niet alte betrouuöaar
raras, wilden zij hun tegenstanders in de maling

nemen. Terecht uerd dit team door de jury

gediskwalificeerd, vanwege het ongeoorloofd

vastbinden van een stuk ijzer onder de boot van

groep 1. Tevens vrierden ze teruggezet in de klasse

"optimisten".

Een r,veekend samen is voor dit team nog niet

genoeg. De volgende avond was het opnieuw

compleet bij elkaar en urel op het noordzeestrand bij

Braamt. Een heuse beachcompetitie uerd afgeurerkt.

Uiteraard lagen de lijnen scheef en urerd een

"draagbal" een smash genoemd. Ook met de telling

vverd gesjoemeld, maar uiteindelijk verccheen er een

winnend trio.

Prijs: een frisse duik en een blikje bier en toen was

het seizoen echt afgelopen. Arme

spelersvrourven............

Zomerprogramma voor de heren: twee bosloopjes en

de theorie eventjes doomemen van de "libero" en het

blufpokeren.

Te koop gevraagd: een fitte linkerknie, leuk

liberoshirtje met nummet koelbox en jeugdig talent.

Hier is de samenwe*ing nog goed

We zijn het zeill<wijt Blufpokeren met heren 3



Eindstand competitie
10-11
10-33
10-29
10-19
1444
ío-1 1

Í Hefit Orion JB1
2 Huevo'85 JB1
3 Wevoc JB1
4 BVC'73 JB1
5 Víctoria JB1
I Reflex JB1

A
Wij zijn met í2 speelsters als dames 8 in de 3.
klasse gestart. Na enkele wedstrijden werd
duidelijk dat het in de wedstrijden te gemakkelijk
ging met als gevolg dat we in december
ongeslagen bovenaan stonden.
De beslissing werd gemaakt om in de ? helft van
de competitie als dames 5 in de 1. klasse te gaan
spelen.

ln het begin hadden we moeite met het tempo, maar
gelukkig bleef de sfeer en de vrierklust goed. Door de
fanatieke trainingen en de leergierigheid van de
speelsters gingen rrrie steeds beter spelen, met als
gevolg dat we af en toe een setje wonnen.

Helaas hebben vre alleen de laatste drie rarcdstrijden

om kunnen zetten in ovenruinningen, zodat uie

degradeerden naar de 2" klasse.

Het team heeft ondanks de degradatie een geweldige

vooruitgang gemaakt en een prima prestatie

neergezet.

lk wil ook namens Erica het team bedanken voor de

geweldige inzet en we hopen dat we dit volgend

seizoen kunnen herhalen.

Verder beclank ik namens het team en de begeleiders

alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om

deze prestatie neer te zetten.

Jan van Uitert
I

.,2
,3,

!t'.ë
,r,tr;:

lS,

9.

r0
Í1
,2

Eindstand competitie
VIOS Eefde D1
Boem erang D2
\íivante/W ivoc D 1

Longa'59 D4
B,È v'a D I
Favorita D2
VCV D1
Baderie/Dynam o D2
K§ H D 1

KSV D I
SV Harfsen D1
HofitOrion Ds

22-53
27. -81
22-83
zz-7 3
22*í8
22-49
zz-49
22-42
22-41
2?-32
22-32
22-24

SOURGY

SPONSOR

SPONSOR
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Nefit Orion kan doorstart maken
het komende seizoen v\reer aan de competitie te
kunnen @innen. De komende riveken zal er vooral
op gericht zijn de defïnitieve splitsing tussen de

vereniging en de nieuvrre §ichting topvolleybalte
realiseren.

Spelersgroep
Volgens bestuurslid Erik Veenstra is men ook
dankbaar dat de huidige spelersgroep veel geduld en

vertrouren heeft getoond en heeft willen wachten op
deze beslissingen.

Op dit moment is bekend dat Josha Kailola, Sander

Sikkink, Roger Beumer en Age Baanstra in elk geval

blijven. Richard en Roland Rademaker geven deze
rreek uitsluitsel of ze blijven. Toegevoegd aan de

selectie is tevens ïes Lubberding van BVC uit

Barchem, dat zich uit de competitie heeft

teruggetrokken. ïes traint altwee jaar met de

selectie mee en uordt hierdoor een jaar eerder
toegevoegd dan gepland.

Verder zijn er nog contacten met een aantal andere

spelers die nu verder afgehandeld kunnen urorden

nadat de gemeente het groene licht heeft gegeven.

Trainer Jac van Gompel had al aangegeven dat hij

verderwilde met Nefit Orion, mits er een goed team

zou staan.

Trainer Jac van

Gompel: Wl
verder met Nefit

Orion

Nadat de ledenvergadering van maandag 24 juni
het interim bestuur het fiat gaf voor een
doorstart, wodt nu ook door de positieve
opstelling van de gemeente Doetinchem deze
doorctaÉ mede mogelijk gemaakt.

Sponsorcn
Men heeft voorgesteld met de vereniging een

dusdanige afbetalingsregeling te treffen om de
komende jaren alsnog aan de financiële
verplichtingen jegens de gemeente te kunnen

voldoen. Het interimbestuur heeft mede door extra
steun van sponsoren een goed gevoel en verwacht

Wout van Velzen naar Zwolle
Volleyballer Wout van Velzen (Orion) speelt volgend
seizoen voor zijn oude club Landstede/Zurclle. Het

vertrek van de hoofdblokkeerder bij de

Doetinchemse eredivisieclub is geen venassing.
"Het zat er al langer aan te komen", aldus Erik
Veenstra van het management-team dat bij Orion de

eredivisieploeg begeleidt. Van Velzen rrrroonde al in

Zuolle, waar hij onlangs met Peter van der Goot een

keukenhandel is begonnen.

Van der Goot, afgelopen seizoen diagonaalspeler bij

Nesselande, gaat ook bij Zrlrolle spelen. Hij moet met
Mark Broere concuÍreren om een basisplaats.

Orion had onlangs een oriënterend gesprek met

Sander Mulder en Richard de Kogel die een

Wout van
Velzen:
Keukenhandel

succesvol beachvolleybal{uo vormen. Mulder gaat

vanPZlDynamo naar Nesselande, terwijl De Kogel

(Vrevok) bij de Rotterdammers waarschijnlijk Joost

van der Hoek als spelverdeler opvolgrt. Van der Hoek

gaat minder trainen en schuift daarom door naar de
positie van libero. Zowel Mulder als De Kogel pasten

niet in het budget van Orion.



Uit de Getdertander van l2 juni 2002
srygr;;t'oo'ver Dick visser in gesprek met Roy Harbers die terugkeert naar zijn oude crub

Ílk wist van tevoren waarik aan begon,

R_oy Harbers ging een jaar geleden vot
e nth o usiasme va n tr,ueedediv"à"i, oLonga,Sg naar de eredivisieselecfie van NefitOrion.

Het is dus niet getukt.
'lk had het rir,"r erg goed naar m,n zin bijorion. rk heber veel geleerd. Er stond een perfecte.*,"r.gro"O
en Jac van Gompel is een trainer die je beter laatvolleyballen."

.Y"., de ontknoping bij Orion niet afgewacht?
"De twijfels over de toekomst van Orion uerden
steeds groter nadat ure hoorden over de financiëleproblemen. Toen kwam Longa met een ambitieusplan. Met jongens van de volleybalschool erbij, enenkele ervaren spelers, willen ze naaÍde eerste

divisie. lk moest er over nadenken. Bij Orion schoothet niet op en toen heb ik de knoop Ooorgehakt ,

Redt Oion het?
"lk hoop voor de groep dal zedoor kunnen gaan.
Vooral voor de goede jonge spelers.,,

Roy Harbers:
perfecte

spelercgrcep

De overctap vietzeker niet mee?
"lk had de eerste maanden heel veel last vanspierpijn. Er rtrordt 

frl. 
Orion ,eet ,eerletraind dan bijLonga. Maar vooral de krachttrainingen-zaten meduars Dat was erg vuennen, u/ant ik kon de opgedanekracht maar moeilijk omzetten in rn"tt"iO.,,

Kreeg je votdende kansen om te spelen? Je hadnltuudiik wet een paar kanjers ,*i1,
"ïcen ik bij Orion k\,vam, wist ik dat Arthur Vennik enJosha lGilola op de positie van passerllope,
speelden. Arthur wa
h eeft sarer.,, ;i:fr: ff11".::lïi,,,x"Ïil _r,,ik m'n kans, maar dat lag toch u/at ,à,,i*". lk kreeghalverurege het seizr
rusbressure r"*ffiïffi L:ilm,il" *"
ontstaan. Daardoor kon ík een maand lang nietspelen. Wel trainen, maar ik kon niet aanJatten omdatje dan die draaiba,neging in de lucht maak met je
rug. ln de thuisrcdstrijd tegen Assen speelde Arthuruat minder en normaal gesproken .o, ïr ir, .iiningevallen. Maar juist toen zat ik met die rug...,

Niet leuk hè om wekelijks msse/spe/er te zijn."Nogmaals, ik wist waar ik aan begon. Het moet ookeen beetje meezitten. MidbtokkeeiO". S"nO", Sikkingspeerde op een gegeven moment toen Age Baanstrageblesseerd was. Sander liep al een tudj; langer mee.Het urerd voor mij moeilijker om de vteOstriiOspanning
vast te houden. Die heb je nodig om op Oe juiste
manier naar de u,edstrijd toe te i"r"n. Voorat na Oe

1v/:ede 
bekeruedstrijd tegen SSS Oegin januariwerd

dat minder. tk had redetijk gespeetd J, Or"n, dat eruel iets meer speeltijd zou volgen. De trainingen doorde ureek heb ik vriel altijd met plezie, g"r",nd "
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Helaas weer niet gelukt

Helaas is het weer niet gelukt. Een derde plaats

deze keer voor de meiden van Rensa Orion. De

poule wedstrijden werden zeer eenvoudig
gewonnen, zonder zelft echt goed te spelen.
Alterno en EssenUSneek maakten een aardige
indruk in hun onderlinge ontmoeting. Tegen ons
kregen ze geen poot aan de grond. Eercte in de
poule, waardoorwe Arke/Pollux tegenkwamen in

de kruisfinale.

Deze tegenstander heeft op mij geen enkele indruk

gemaakt in hun poule rarcdstrijden. lk ken een aantal

speelsters van deze ploeg uit onze competitie. Ze

speelden op dezelfde manier als in de competitie en

dat betekent door veel individuele fouten te maken.

Vooral in de passing is deze ploeg erg l<wetsbaar. Tot

20-12 in de eerste set in ons voordeelrras er niets

aan de hand. We speelden niet ganrcldig maar de

vele fouten van de tegenpartij\flaren genoeg voor een

ruime voorsprong.

Vanaf dat moment ging alles mis. Geforceerd spelen,

aan het net trekken en met ballen gaan gooien na een

fout, elkaar kwaad aankijken als het ff niet loopt, nog

harder willen slaan, service o@rachten niet meer

uitvoeren, twee maal achter elkaar een eerste service

Mers.les A: Gereed voor de wedstijd

Mer.sTbs A in de aanval

Even wachten op de scheidsrcchter

n club
kampioenschappen

MEISJES A

"d#"§
di.".

r.
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en club
kam p ioe nschappen

fout, te late time outs. Dit alles gaf pollux de
gelegenheid om terug te komen in de raedstrijd.

Onder leiding van Carolien Wensink groeide een
aantal speelsters van Pollux boven zichzelf uit. ln een
kort tijdsbestek was het beeld van de wedstrijd
volkomen omgekeerd. De eerste set urerd nipt
verloren. De hrneede werd na een ruime achterstand
nog ge\,\onnen met 29-27. Maar onze passing was
nog steeds anak, raraardoor ons aanvalsspel veel te
voorspelbaar werd. Dit nekte ons ook in de
beslissende derde set. Met 84 werd er gedraaid en
bij 15-11 was het verhaal over.

lk denk dat rare een grote kans op een finaleplaats
hebben laten liggen. ln mijn ogen is de oozaak
hiervoor dat urc niet echt een team zijn gevveest.

Teveel gemekker, gemopper en een gebrek aan
leiding in het veld op een moment dat je met z,n allen

de schouders eronder moet zetten. Voor mij was het
de eerste keer dat ik een team leidde dat naunrelijks
met elkaar traint en speelt. Als coach ken je je team
eigenlijk niet goed. Dit heeft zeker bijgedragen tot het
niet halen van onze doelstelling. lk heb te laat dingen

gesignaleerd en daarop gereageerd op het moment
dat het misliep.

Tot slot wil ik Joop Keizer graag bedanken voor zijn
ganueldige ondersteuning en de meiden voor hun

inzet.

GielJansen

Meisjes A: Luistercn naar de aanwijzingen

't :l jr,i.

Er was ook tijd om even in de zon te zitten

Weer een harde aanval van meisjes A

MEISJES A
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"Juleine is bij Orion gekomen omdat ik goede

contacten heb met de familie Flendrie. ln het

verleden ben ik trainer garcest van haar broer,

Marcel. Juleine was op zoek naar een nieune club en

haar ouders hebben haar Orion geadviseerd, omdat

ze wisten dat ik daar trainer was. Juleine heeft als

passer/loper veel eruaring opgedaan in de eerste

divisie."

Wouterse wil met de versterkte selectie proberen om

bovenin te eindigen. "lk denk dat Nesselande,

Vrevok, Somas/Activia en wii striiden voor de titel."

Als voorbereiding op de competitie speelt Orion

Aerdag 7 sefiember in sportcentrum Rozengaarde

een sterk bezet toemooi. Europacuprvinnaar Asterií
Kieldrecht uit Belgie is een van de deelnemers.

Daamaast komen diverse sterke eredivisieteams

naar Doetinchem.

Ruud Hofland:

Nieuwe

manager

Ruud Hofland is de nieuvre manager. "lk heb Ruud

gevraagd en hij is beschikbaar tot december." Ruud

is de opvolger van Joop Keizer. "lk het afgelopen

seizoen gemerkt hoe belangrijk een manager is.

Joop organiseerde alles rond het team. Daamaast

was hij een man die met ideeën kvram. Of als ik een

plan had, dat hij dat verder uitnerkte. Joop is ook

gymleraar en nveet wat er in sporters omgaat."

Wim Kappert

DAMES 1 EERSTE DIVISIE B

Nieuwe speelsters voor

hoogste vrouwenteam
Marinus Wouterse kan met een goed gevoel op
vakantie. Het eercte vrouwenteam van Orion is

uitgebreid met twee speelstec. Nic§ van de

Oetelaar en Juleine Flendrie vercterken het

komende seizoen het team van de Oosterbeekse

trainer.

Wouterse zag Sanne Keizer vertrekken naar het

eredivisieteam van Longa '59. De trainer dacht deze

plek op te vullen vanuit de eigen gelederen. Ruth

van Eenennaam kwam vanuit het hrcede team van

Orion.

lnge Stijbosch:
veruelende

knieblessurc

Dat was nodig omdat het niet duidelijk is of lnge

Strijbosch bij de start van de nieuure competitie

speelklaar is. De speelster uit Elst haakte tijdens het

afgelopen seizoen af met een vervelende

knieblessure. "lnge gaat er rivel vanuit dat ze op tijd fit

is", verklaarde Wouterse. "lk neem echter het zekere

voor het onzekere. Het is te hopen dat lnge weer

volledig hersteld, want zij begon steeds beter te

draaien."

Daarom vnas de komst van de twee nieuulelingen een

meevaller. Nic§ van de Oetelaar komt van Switch

'87 uit Millingen. Dit eerste divisieteam viel uit elkaar.

Nic§ is 19 jaar en is inzetbaar als passer/loper.

Juleine Flendrie is 25 jaar en komt van Lycurgus.
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DAMES 2 DERDE DIVISIE OOST

nieuwe competitie
Met vertrouwen naar

Ook het tweede team kan met veÉrouwen aan de

nieuwe competitie beginnen. Giel Jansen
moest lang zoeken naar aanvulling van de

selectie. De pogingen van de l/ïlestervoortse

trainer hadden succes.

Sanne Siebes en Noortje Pasman komen uit de
jeugd. Mathilde Hofs venuilde Wevoc voor Orion. "lk

heb Mathilde een aantaljaren geleden van

Doetinchem naar Westervoort gehaald", lachtte

Jansen. 'Nu is het omgekeerd. Mathilde rroont ook in

Doetinchem en daarom is het goed dat ze weer bij

Orion komt."

Het is op dit moment nog niet duidelijk of Liset

Jansen de selectie van Jansen versterkt. Liset

studeerde de afgelopen jaren in Groningen en

probeert een stageplaats in deze buurt te vinden. Zij

beslist op 5 juli hoe haar sportieve toekomst er uit

ziet. "Wij kunnen Liset goed gebruiken. Het is nog

maar de vraag of Simone Milder volledig herstelt.

Daamaast is Simone volgend jaar maar een keer

in de twee weken beschikbaar."

Het team van Jan*n deed ook op sponsorgebied

goede zaken. Het GEVELREINIGINGSBEDRIJF van

Martin Slotboom, met meerdere vestigingen in

Nederland, heeft voor de komende drie jaren een

vaste bijdrage toegezegd. "Daar zijn we heel blij mee.

Door die centen kunnen ure extra dingen doen. Wij
hebben nietrwe kleding aangeschaft, mooie

sporttassen gekregen en andere drinkbussen

gekocht."

Trip Taxi stelt weer een bus beschikbaar. Dat betekent

dat Jansen zaterdag's vanuit Westervoort naar

Doetinchem komt om de meiden veilig naar de

wedstrijden te brengen.

Na vier seizoenen neemt dames 2 onder dank

afscheid van BOCO KEUKENS uit Zutphen en

verheugd zich het nieuwe seizoen op een reeks

sponsoÍB die MaÉin Slotboom
vanGEVELiIEESTER BEERS heeft gestrikt.

- Aqua Top coatings b Cuifk:
Trainingspak sponsor

- Corporaal & meesfurs scftildermrken Íe
Zwolb: Shírt sponsor

- Roos gevelreiniging E Gu[k:
Broekies sponsor

- Yan de &sr dlensËngroep te
Punrerund: tas sponsor

- Voeger*bedriif Bolk b Doetinchem:
Tas sponsor

- Gevelmeasters te Deventer:
Bal sponsor

- GeveÍneestsrs b Beerc:
Reelemebord sPonsor
& Bodywarmer sponsor

Wim Kapped
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Sporthal Rozen aarde

i ln de eerste rreek van september viert de
gemeente Doetinchem het 25-iarig bestaan
van sporthal Rozengaarde. Orion wil dat
graag meevieren, want in de loop van die 25
jaar was de haltoch onze thuishaven en
mochten yve er vele successen boeken.

Uitverkocht
Voordat r,ve in Rozengaarde terecht konden, moest

Orion jarenlang uitwijken naar andere sporthallen in

omringende plaatsen om er de utedstrijden te spelen.

Zo speelde de club in Gaanderen, Terborg,

Varsseveld en Dinxperlo.

De opening van Rozengaarde was vq)r Orion dus

een belangrijke gebeurtenis. Talloze uren volleybal-
plezier beleefden de Orionleden er en genoten de

toeschouuers jarenlang van topvolleybal bij de

Zaterdag 7 september 2;OO2

Internationaal

dames en de heren. Menigmaal hing bij een Europa-

cupduel het bordje "uitverkocht" aan de deur.

Toernooi
ln het kader van dit 2S-jarig bestaan vindt op

zaterdag 7 september een intemationaal

damestoernooi plaats met topploegen. Naast

Europa-cup 3 winnaar Asterix Kieldrecht spelen

landskampioen Pollux en bekerwinnaar Longa'59

mee. Bij Longa'S9 komen de oud€rion speelsters

Brechtje Wiggers, Nathalie Reulink en Sanne Keizer

in actie. Ook Nesselande, Sneek en Martinus

schreven in. Het toemmi begint om 13.00 u.

Clinic
Het li$ in de bedoeling dat op deze ochtend een

activiteit voor de jeugd rrrcrdt georganiseerd,

waarschijnlijk in de voírn van een clinic. Hiermee is

een aantal mensen nog druk bezig en kunnen \ re nog

niet precies vertellen wat er gaat gebeuren. Jullie

urorden op de hoogfie gehouden!

damèstoernooi Ook heren { verleent
zijn medewerking
Op donderdag 5 septenrher 2AA2

Aanvang í3.OO uur

'-tx

.& er;., -%-.- #
i*#*

fi1 . .C

{§ffiffiss.

ffi
M"

-.{!*. *r§IffitÉ*,:, * -..:, =_ { S*.*#'. "F+ ,Fï
È

,t
rl

Fe A



Nadd Sanne Siebers in de 3" uredstrijd door een
enkelblessure urerd uitgeschakeld en door te weinig
speelsters in het team, zakten vne terug qua niveau.
Daarom zijn vue in de 2" helft van de competitie 2"
klasse gaan spelen als dames 6.

Door de toevoeging van een aantal nieurrre speelsters
en de goede sfeer Ín het team gingen rrve steeds beter
spelen. Na diverse ovenruinningen hebben rrue

degradatiaredstrijden kunnen voorkomen, dit is een
ganveldige prestatie van de meiden.

Meiden, bedankt voor de prettige samenurerking en
inzet. Ook namens het team bedank ik iedereen die
ons heeft aangemoedigd en gesteund.

Jan van Uítert
Eindstand competitie

Wij zijn als dames 5 in de 1" klasse gestart met als
doel opleiding. Na een zeer fanatieke voorbereiding
startten ue de competitie met een gevueldige

overwinning van &1 op K.S.V.

t
A
3
1
5I
7
E
*
t0
11
1:

Blok'71 D1 22-1A2
lflilstracht D1 2244
Halley D3 22-78
DES D1 2243
Varhoeve/Focus D3 2?.§í
Vollverijs D2 2245
Willems/Gemini D1 2212
§V Halle D1 2242
*ctt Orion D6 2?41
Baderie/Dynam o D4 22aO
Pajodos D2 2240
Labyellov D3 22-28

Moeilijke tijden voor NeÍit Orion dames 4
Dames 4 heeft een vervelend seizoen achter de rug.
We zjin begonnen met te weinig speelsters, moesten
iedere u,edstrijd speelsters lenen en konden vaak
met moeite 6 volleybalsters bij elkaar krijgen.
De escapades van de vereniging met het Sourry-
team beïnvloedden de stemming in ons team
negatief en het samenvoegen met dames 6 leidde
helaas niet tot voldoende speelsters. Daaöij komt
dat we gedoemd waren te degraderen -hetgeen
moeiteloos lukte -en het vervelende seizoen is
verklaard. uraren de trainingen van Hugo

competitiel wel leuk, maardat
is ook het enige
positieve naast

onze jaarlijkse

etentjes, drankjes
en bitterballen

van Martin.

Als de situatie het

volgend seizoen

zo blijft, dan

vermoed ik, dat ons team in september besluit om
niet aan de competitie deel te nemen.

lk hoop dat de leiding van de dameslijn onze
problemen onderkent, serieus neemt en probeert

samen met ons een volwaardig team van minimaal 10

tol 12 personen (speelsters) te formeren om een leuk

volleybalseizoen tegemoet te gaan.

r'
À
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1

2
3
4

s
7
§
g
Í0
It
'12

Labyellov D'l 22-87
Verhoeve/Focus D1 22-71
Wevoc D2 2247
Huevo'85 D1 *&
TOHP D1 22.-ffi
tlm Phantoms D1 22§i3
vYV D1 2?,€0
Vivante/Wivoc D2 22-57
RW Tornax D1 22-56
Boemergng D3 224O
llefit Odon D4 Z2.rg
Halley D2 ?2.A Namens dames 4 Truus Radstake

SPONSOR
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PLAV.OFFS VOLLEYBAL
Iopnleuw op de schop

De play-offs in de eredivisie volleybal
gaan opnieuw op de schop.
ila het experiment van het afgelopen
seizoen is besloten om alte series
vooÉaan weer normaal met O.O te laten
beginnen, in de hoop dat er meer
spanning komt dan afgelopen seizoen.

Vorig jaar nog besloot het Top League Bureau van de
volleybalbond NeVoBo om de onderlinge resultaten
tussen clubs uit de reguliere competitie mee te laten
tellen in de play-offs. Won een ploeg trrnee keer van
een tegenstander, dan begon het in de playoffs met
een 2-0 voorsprong. De volleyballers van Orion
begonnen de playoffs in de kwartfinale tegen
Nesselande met een 2{ achterstand, een vrijvrel
kansloze ondememing voor de Doetinchemse ploeg.
HeEelfde gold voor de vrouwen van het
Lichtenvoordse Longa'S9 die in de halve finale op
Pollux stuitten, dat met een 2{ voorsprong startte.
Zo was met name de halve finales en fïnale meestal
een spanningsloze serie. Omnirrorld begon de finale

al met een 2{ voorsprong op Alcom/Capelle en
behaalde fluitend de eerste landstitel in de
geschiedenis van de Almeerse club.
Het Top League Bureau heeft nu besloten de normale
play-offs weer in ere te herstellen, met een paar
kleine wijzigingen. De kwart fïnales worden een best-
of-five (de winnaarvan drie duels gaat door), de halve
flnales en finale worden een best-of-seven.
De onderlinge resultaten uit de competitie tellen nog

slechts mee voor het thuisvoordeel in de play-offs. Bij
de stand 2-0 in de reguliere competitie is het
thuisvoordeel voor het team met de tvnee

winstpartijen. Bij de stand 1-1 in de regutiere
competÍtie is de eindranking bepalend voor het
thuisvoordeel.

Om de spanning beter vast te houden is ook bestoten
de play-offs sneller af te werken. Afgelopen jaar werd
er turce keer in de week gespeeld, komend seizoen
zal dat drie tot vier keer pernveek uorden.
Die agenda is met name in het basketbal al heel
gebruikelijk. Juist in die sport werd vorige maand de
spannendste finale in jaren gespeeld.

Uit de Gelderlander

De Graafschap wil topsportcomplex
met Orion en De Gazellen
Derk Haank, voozitter van De Graafschap, hoopt dat
er binnen vijf jaar een topsportcomplex in de
gemeente Doetinchem staat waar
eredivisievolleybalclub Orion en handbalvereniging De
Gazellen ook gebruik van kunnen maken.
Op dit moment traint de selectie van De Graafschap
op sportcomplex de Veldhoek en bivakkeert de jeugd
van De Graafschap op het verpauperde sportcomplex
Zuid in Doetinchem.

"Onze eerst prioriteit heeft nu een

trainingsaccommodatie in de gemeente Doetinchem

díe eredivisiewaardig is", zegt Haank. "En die hoeft

niet alleen te rirorden gebruikt door De Graafschap.
Orion en De Gazellen zouden er ook gebruik van
kunnen maken. Het zou mooi zijn als er een sporthal
bij het topsportcomplex zou komen, zodat rrve die
multifunctioneel kunnen gebruiken. Je kunt dan ook
denken aan samenwerking op het gebied van horeca
en de medische staf."
Haank heeft geen haast. "Het is niet zo belangrijk of
die nieuure accommodatie er nu over twee of vijf jaar

staat. Als er maar een goede oplossing komt."



orion Exores Seizoen 2001-2002

natuurl'rjk vrrel met plezier gespeeld.

Aan het einde van seizoen 2001-2002 zijn we bijna

allemaal geselecteerd voor de 81 voor het

aankomende seizoen. Met dit team hebben we al een

plaatsingstoemooi gespeeld. Dat toemooi was

zaterdag 22 juni.

Onze eerste \redstrijd tegen Mctoria r/vonnen we 2{.
Onze turieede raredstrijd, een hele spannende, verloren

we met 24van Smash. De derde urcdstrijd speelden

we gelijk tegen WSV en oÍrze laats{e wedstrijd

wonnen rrve met 24 van Vollverijs. We zijn uiteindelijk

als 2e geëindigd.

Ondanks de hitte hebben we allemaal een leuke dag

gehad.

Eindstand competitie
Í Halley MC1 Í$-í?
2 llefit Orion MC1 í036
3 Tomado-Laren MC1 1&32
4 DVO MC1 1&^Í5
5 DVO MC2 10-Í3
6 VIOS Eefde MC1 10-8

Nadat we aan het einde van het seizoen 2OOO-20O1

geselecteerd waren voor de C1, namen wij deel aan

een plaatsingsloemooi voor de hoofdklasse van de C"

Na veel moeite zijn we in de hoofdklasse

terechtgekomen. We hebben in totaaltien uedstrijden

gespeeld en zijn uiteindelijk als 2e geëindigd. Na de

kerstvakantie speelden rrve kampioensklasse C. Ook

daarin eindigden \,ve na tien urcdstrijden spelen als

tweede. We hebben om dit te bereiken veel getraind

en veel oefenvrredstrijden gespeeld, maar vve hebben lechni,eft

Eindstand competitie
Í Hefit Orion MC2
2 Lànga'S9 MC1
3 H$evo'85 MC1
4 Raflex MC1
§ Verhoeve/Focus MC1
6 Favorita MC1
7 SV Loil MC1

72-81
Í244
12-33
Í2-30
12-23
12-14
12-13

klasse E

3

!?!§



Orion Expres Seizoen 2001-2002

Het afgelopen seizoen zijn rae fris gestart met de

namen van 10 speelsters op papier en een nieuure

trainer/coach op de bank. Al snel bleek dat nog niet

iedereen goed genoeg was hersteld tijdens de lange

zomerstop en het gevolg daarvan was dat we in

december met I competitie spelende speelsters de

winterstop in gingen. Gelukkig zorgde onze nieurve

teamsponsor Autoschadeherctel Ghris Holtkamp

ervoor dat we met nieuure shirts, trainingspakken en

tassen warmpjes de winter en de komende 2

seizoenen door kunnen komen. Dat gaf ons \,\reer

vleugels om de 2e helft regelmatig aan onze

tegenstanders te laten zien dat er met ons niet te

spotten valt. Helaas deed er zich nog wat kleine

schadegevalletjes voor bij een paar van de I en zo

ging het verhaal verder van " de tien kleine

negertjes'. Maar dankzij het inspringen van

talentvolle jeugdspeelsters en het tomeloze

vertroulren van onze coach Hugo in ons, hielden

wij stand en zijn wij op een mooie vierde plaats in de
promotieklasse geëindigd.

OPROEP: vcrlr het nieurlre seizoen, waarwij
uederom in de spannendste promotieklasse van deze

regio mogen uitkomen, hebben wij nog plaats voor

enkele balvaste, leergierige, enthousiaste, maar

vooral gezellige meiden, die geen schroom hebben

om na de wedstrijd een biertje c.q. sapje met

gamituur met ons te nuttigen. Conclusie: DAMES 3,

EEN PRIMA KWEEI(VIJVERVOOR DE TOP!!!

Eindstand competitie
21-104
24-97
24-85
21-84
24-69
2a-ct
24-È3
2 1*1A
24-*2
21-37
24 -?8
21-3 I
21-20

I
2
3
4
5
3
I
*
g
to
1Í
12
í3

P e lg ru m /D a s h D 2
BederieiDynamo D1
Sm ash'68 D',|
Pelgrum/Dash D1
DVO D 1

XofltOrlon D3
F&vorita D I
SNS-Havoc D2
Lcnga'59 D 3
ïff eYoc D'Í
Avanti D 1

Sitle O ut D 1

Reflex D 1
I

Eindstand competitie

le klasse F

Volga MCl
Labyellov MC2
Victoria MC1
Labyetlov M C 1

Wevoc M C 1

ltefit Orion MC3
Reflex MC2
Vollverijs M C 1

VCV MC3
Volga MC2
ROHDA MC1

I
2
3
4
5
§
7
I
a
Í0
,,

1044
10-40
10-35
10-29
10-28
10-27
1g-27
10-í8
1 0-í6
10-5
1 0-1

PONSOR: nuroscHADE-
HERSTEL GHRIS HOLTKAMP

I
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í9, 2O en 21 iu7, 2OO2

Volleyballn samenwerking met een aantal horeca-
bedrijven rond het Simonsplein in
Doetinchem is onze vereniging in 1995
gestart met de organisatie van het
"citybeachen". Sindsdien is jaarlijks in de
zomermaand juli ons stadsplein door het
storten van vele kubieke meters zand
omgetoverd tot een heus volleybalstrand. DÍt
jaar is in overleg met Café De Bank en
Trinity's Café wederom de schouders gezet
onder Gity Beach Volleybal 2002.

De velden zullen vrijdag de 19 juli uorden gestort en

verder opgebouvrd. Voor de volleybaljeugd is er's
avonds vanaf 18.00 uur ruimte om een balletje te
slaan.

De zaterdag zal omstreeks 11.00 uur gestart worden

met een bedrijventoemooi (teams van zes spelers)

op de twee beachvolleybalvelden met een finale

omstreeks 15.00 uur. Vanaf omstreeks 14.00 uur

zullen dames- en herenteams (teams van drie
competitiespelers op divisieniveau) starten met hun

toemooi en spelen tot omstreeks 21.00 uur. Daama
kunnen de voetjes van de vloer bij een band, die zal

spelen in de muziekkoepel bij de tenassen.

Wij zullen zeker een aantal bekende gezichten in
deze teams weerzien van onze eigen dames. en

herenteams, maar ook een aantal oude bekende
Orionezen, die elders in de regio actief zijn.

Dit jaar maakt het evenement deel uit van een 12-

steden Ci§ Beach Tour, landelijk georganiseerd door

Pleasure Sports, een organisatiebedrijf voor

sportieve evenementen. Dit is met name op de
zondag te zien, als vanaf ca. 14.00 uur door enkele
van de nationale beachvolleybaltoppers twee
demonstratieutedstrijden rrrrorden gespeeld, een cl i nic
vmr de jeugd r,rordt gegeven en er ook enkele
activiteiten zijn voor de volwassen toeschouvrrers.

De Íinaleronden van de dames- en herenteams staan

eveneens gepland voor zondag 20 juli.

Mocht er belangstelling zijn om dee! te nemen

aan het evenement: er kunnen nog een aantal
recreatieve teams (teams van zes spelers)
worden ingeschreven.

I

Aenm&r ven biircorteH een
fffi*lkffifir GGtr iil*Eiloeiln of eon hm
ven uu bGdÍíif kan rrol&n gedaan pr
c.ad í beach-vqllevbaKDdinet.n l}

of tekfonisch bii Jan Wilhm$hnfing
(o2e38{er07},

ITY BEA

Ex-Oionspeelster Mareille te Winkel: Weer in actie?



4" klasse K

Heren 5 heeft de doelstelling van dit seizoen
gehaald: hoger eindigen dan Heren 4 (onze
trainingsmaaties). Lange tijd hebben we zelfs
meegedaan om het kampioenschap.
Uiteindelijk hebben we het net niet gehaald en zijn rrre
tueede geurcrden. Dat betekende promotie naar de

derde klasse! Deze plaats stellen wij echter graag

beschikbaar aan jongens A (dan kunnen wij gelukkig
in de vierde klasse blijven; gaan we weer voor het
kampioenschap).

Helaas moeten wij Christiaan Weber waarschijnlijk

missen. Hij wil vrrel naar de derde klasse en als
jongens A hem wil hebben, is hij bij ons vertrokken.
Wij willen zijn sportieve canière niet in de rrrrcg staan.
lnmiddels is onze jaarlijkse hoogtestage weer achter
de rug en is de voorbereiding voor het nieuwe

seizoen, de barbecue, ook gepland.

Nu nog proberen de vorm vast te houden.

Fijne vakantie.

Eindstand competitie
18-68
r8-c8
Í 8-6 1
1 B-52
1 8-§2
18-43
1E-38
18-27
18-25
18-18

1

2
3
1
a

a
7
I
I
Ío

Glvo '92 H I
f rflt O rlon H 5
Side Out H2
NefitOrion H4
BVC '73 H 3
W illerÍI sIG em ini
Will€ms/Gemini
Sm ash '68 H 3
Blok'7 1 H2
RVV Tornax H2

H5
H4

Eindstand competitie
9-40
9-36
9-3S

JB1 9-32
g-23.
9-14
9-í 3
9-í 3
9-10
9-9

le klasse D

I

1
2
3
4
5
E}

7
I
I
ío

Hefit Orion JB2
Huevo'85 JB2
Bovo XB I
Verhoeve/F ocu s
VIOS Eefde XB1
ROHDA XB1
't Peeske XB1
SCM XB 1

Boemerang XB1
RVV Tornax JB1

Orion Expres Seizrran )oln1-?nO)

SPONSOR

',

I

SPONSOR

WÍnkeirnan Alumi*iunibauw
Elst



i:l ii:..Ír.rl i:-$ï lirir.iil:r,.;
ií.)ili'l
i .i,^ vlreg te slaan. Ook Jolanda speelt al meer jaren

ka'4 binnen Orion voor dit bijzondere team. Mechteld,
'\É"'r* verdedigt aljaren de kleuren van Orion, maar gaat in
rliili§# lrar nia.-.^ ^^;-^^- :- ^^-het nieurle seizoen in een ander team spelen.

Gea, voor velen een bekend gezicht, is de spring in
het veld van dames 7 en ook Ger, de oma van het
team, spreekt nog altijd een hartig r,rioordje mee met
haar niet te voorspellen ballen. Ger twijfelt ieder jaar

H#t 
=ffia*,,&H 

weer orze-brijft, maar ook voor komend seizoen is zij

.if F ïfiffi gezuricht en werd haar "contract" met een jaar

Margot, de benjamin, speelt tr,rree jaar in dit team, is klas speelt. Í1 VeÍhos/e/Foo.rs D5 tu?s
vermoedelijk voor haar examen geslaagd, gaat Dames 7 kan nog rlrclwat'Jong" bloed gebruiken om
volgend jaar studeren (lerarenopleiding), maar blijft blj v\íedstrijden wat flexibeler te zijn. Wie zich
dames 7 trouw. Ester en Mirian kvramen vier jaar geroepen voelt, mag zich na een fijne vakantie

ffi #.#:*,JèdiI ilk-'r"r"g-'
re@..#tflf,-@ffi-Ëà § Hugo Slutterraas afgelopen seizoen onze nieuweffi.ffi*:-');r - - r trainer. De opkomst van dames 7 was niet altijd
Dames 7, een team dat niet vegl van zich laat Íïar ratrtin -ctikuan lJrrar maar na ^^^..^-i^^-..---vqrrrri" 

' ' riËrr rtam qar nler Yeel van zlcn laat geraeldig -slikken Hugo maar de aanvrrezigen waren
horen, maar waarover toch iets meer te vertellen zonvel op de training als bij de vrrcdstrijden
is. Dames 7 bestond afgelopen seizoen ook gemotiveerd om er EindStand COmpetitiedaadwerkelijk uit zeven speelsterc, een zeer klein alles uit te halen. í Gim,g2 D1 2S€Aaantal om competitie te spelen, a[emaal even Het resultaat, een Z sCní D1 m€í
fanatiek, maar niet altijd beschikbaar. positie in de tage i ffie 

oz 
ffiHet unieke van dames 7 is de leeftijd: de jongste is 1g middenmoot, s F*dleyD4 M

jaar, de oudste ver in de sO.De rest zit daar tussen in. betekent dat dames I ffiff**n, o, ffiElk tiental is vertegenwoordigd. Daarom stelt dit 7 ook voloend a ËoDr'""- -- ffi
aparte team zich in deze orion Expres even voor. seizoen in'oe oeroe ,ï mo#" " ffi

geleden in Doetinchem vronen er zrjn uit dame 7 niet volgend seizoen melden.

Eindstand competitie
10-45
Í ÍI-3*
'! o-37
1*.-32
r g-30
10-2?
1g-Í I
10-1e
to-{r
10-14
10-3

t

2
.5

I
5
6
7
E
I

1o
lÍ

Lebyellov M B 3
$rnash'68 MB1
Reflex MB1
\fellverijs MB1
Fajodos M B 1

Labyellov M B2
Blok'71 MB1
DVO M B3
f,efitOrion MB2
Reflex M B2
Flalley M B 1

2" klasse F

;

{tE-ki t

;tffi
lïÉ:l
i:ii::::É

ffii'Ï
ryilÈ

ffi
ffi

1

Mffi

Jï
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Contri butie seizoen 2001 -2002
í. Tijdstip betaling

oktober: hele jaar of 1e periode

februari:2e periode

2. Geboortedatum

De verschuldigde club- en bondscontributie voor een

lid uordt aan de hand van z4nlhaar geboortedatum

vastgesteld en blijfr gedurende het hele seizoen

ongewijzigd.

3. Glubcontributie

De clubcontdbutievoor het seizoen 2OO1 -20012:

Senioren geboren voor 1-10-1983 150,- Euro

A/Bjeugd geboren opof na 1-10-1983 120,- Euro

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

Recreanten 98,- Euro

Categorieën zijn gekoppeld aan leeftijdsindeling van

de bond. Clubcontributie rarordt voor een heeljaar of

periode betaald.

4. Bondscontributie

De bondscontributie voor het seizoen 2001 -2002

bedraagt:

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

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

D/ilF jeugdgeborenopof na 1-10-1989 
'12,-Euro

Bondscontributie wordt voor een heeljaar of periode

betaald en wordt tegelijk met de dubcontributie voor

het hele of halve jaarvenekend.

5. Betaling

Fortisbank nr 93.60.37.318 ten name van NeÍit Orion.

Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot

automatische incasso ontvangen een accefigiro voor

de contributiebetaling. Per acceptgiro urordt 0,50 Euro

in rekening gebracht. Bij een aanmaning wordt per

keer 2,50 Euro in rekening gebracht.

Recreanten

Verenigingsleden

14,- Euro

14,- Euro

6. UiEonderingen

Bij blessures of anangerschap kan met toestemming

van het bestuur contributie lvorden venekend wanneer

men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen.

Daarvoor kunt U vooraf een schrifrelijk vezoek

indienen bij het bestuur. Bondscontributie kan niet

ulorden venekend.

7. Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen

schrifielijk vvorden doorgegeven aan de ledenadmini-

stratie. Venekening van clubcontributie vindt plaats per

kwartaal. Bondscontributie kan niet worden venekend.

8. Nieuw lidmaatschap

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 venekening van het inschrijfgeld vindt plaats met

de eerste betaling van de contributie per acceptgiro of

automatische betaling.

9. Ledenadministratie

lnlichtingen worden gaarne verstrekt door:

Ruud Hofland, Einthovenlaan 17,

7002 HE Doetinchem Tel: 0314- 333209

Kringloopgrocp Aktief

lszamRfrs ca8 Dvèítiiiq lBi!ft4
Yatí*ao !ff tyÉeedehaÍlCs pGd€ren

i..OOP EEITS BIi'$EN IIï EEI{ KRIIIGLOOPWINKEL

tufrlg,,0opsedfrfGo w AkM eludt s la:

" D+etinchern: Fabdekstraat 24,
. Ulft: Elsterstraat 18.

" emènio: 0eír Sliexï 82/84.
" Hirergen: Hagen 19.
. Wintsrshr{k; Handeiscentrum 6.

Oycrtollb huiraad? U beh: O!14 - 33Eaí1.
Akticf hralt hd gr.tiÉ bfi u thuio op.


