
ttl tltT NUMMEfr ailder inger:
Column . Grote Clubactie o Ledenvergadering o llieuws uit de lijnen. Becreanten . Violenactie c Kennismaken met
Justin Sombroek. Competities o Het Orion llieuwjaarstoernooi. etc.

r ..2,? Z r, t'' s 4. ... /42 -

ffiffiffir- *'



Orion Expres

I Adres vereniging
I P*t,=+s2
| ,**oo"o*n"rn
I r"t' loero;s+seos

I ln"*tfifr,rrmerKamervan Koophandel

I Cent"aal Gelderland V.4011 9825

I Samenstelling bestuur
Wim Dleleman

Joke Emaus

Jos Pasman

Hennre van Haarlem

Marijke Menzo

Bas Bloem

Beft Snippe

Henk Bazen

Vacature

Erik Veenstra

Jan Dekker

Frans ïijssen

Nicolien Renslnk

Adres Stichting Topvolleybal Orion
Postbus 666

AR Doetinchem

Tel: (03í4) 335773

Samenstelling bestuur STO

Jos Tiemessen voorzitter

Ed Jansen Venneboer penn ngmeester

Joop Burgers secretaris

Management team STO

Roel Booil voorzitter
Augustlne van Ree com. zaken en PR

van volleybalvereniging Orion
2002 - 2003 Nummer 1

2 Wim Dieleman: Een nieuw begin
Eerste uitgave van het clubblad 'nieuwe stijl,

5 Grote clubaktie
Jeugd in aktie om namens de vereniging loten voor de Grote
Clubaktie te verkopen

9 Verslag ledenvergadering
2 oktober vorig jaar in zalencentrum De Kruisberg

14 Herenlijn
16 Nieuwjaarsbijeenkomst: Goedbezocht
17 Dameslijn
19 Recreantenlijn
21 Violenaktie
22 Justin Sombroek

Orion begeleidt spelers bij maatschappelijke loopbaan
25 Stichting Topvolleybal Orion

Jos ïemessen: Einde van een periode van grote onzekerheid
binnen de vereniging

26 Sponsors STO

27 Bas Mollevanger
Terug op het'oude'nest

2E Bestuurlijk; Namen en adressen

Orion Expres Seizoen 2002-2003

Officieel orgaan
Januari seizoen

m;§m
'"t{..:rI I a 1r.ï:*-&.t atr! !{ r F.dJ,:..:;]ir-,,rri .:

In dit nummer:

voorzitter

secretaris

penningmeester

acties

recreanten

heren

dames

Íaciliteiten

jeugd

tecnische zaken

algemene zaken

financiéle zaken

administratieve

ondersteuning

Redactie Orion Expres
lngezonden stukken, suggesties, op- en

aanmerkingen kun je marlen aan

rvd e eman @ zonnet.nl oÍ sturen naar

Spoorstraat 25, 7003 DX Doetinchem

Colofon
Uitgave. vol eybalvereniging Orion

Doetrnchem

Druk: Raiio Druk. Doetrnchem

De volgende Orion Expres
verschijnt eind februari 2003

Kopij inleveren vóór 7 februari
2003

Bezorgers Orion
wiik 1

Anne Juíía & EÍeonore Schut

Louise de Colignystraat 5

wiik2
Nicolle Linnenbank

Boddens Hosangstraat 1 I
Daan van Haarlem

Einthovenlaan 25

wiik 3

Sander & Niek Hugen

Willem Dreeslaan 57

Anke & Laura Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

wiik 4/5

Jeroen Winkelman

Groen van Prinstererlaan 12

Adverteerders
ontvangen de Orion
Expres per post

Expres
wÍik 6
Marloes Wesselink

Alsemveld 20

Maayke Zoethout

Perzikbloesem 21

wijk 6/7

Ab Been

Plattenburgstraat 214

wijk 8/9

Karin Bazen

Pri ns Alexander slr aal 1 22

wijk I
Hanneke Velthorst

J.G. Heuthorststraat 28

Wessel Staal

J.G. Heuthorststraat 35

Adverteerders centrum
Ab Been 0314 - 334832
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Orion Expres

VAN HET BESTUUR

Voor je ligt de eerste

uitgave van de Orion

Expres'Nieuwe Stijl'. Er is

het afgelopen half jaar

veel gebeurd en andere

zaken dan de Orion

Expres schreeuwden om

aandacht. Je hebt

daarover vast het een en

ander in de krant gelezen

of in de wandelgangen

gehoord. Nu we met de

vereniging in wat rustiger

vaarwater terecht zijn

gekomen en het eerste

Herenteam in een aparte

stichting is

ondergebracht, is het tijd

voor de eerste uitgave

van ons clubblad in dit

seizoen.

Seizoen 2002-2003

Een nieuw begin

'Breedtesport

on losma kelij k

en topsport
met elkaar

We zitten midden in de winter en

toch mogen we bij Orion spreken

van een nieuw begin. Na lange,

zwarte maanden, waarin zelfs even

het compleet verdwijnen van de

volleybalvereniging Orion dreigde,

zien we nu weer wat licht aan het

eind van de tunnel. Een

interimbestuur zag kans vrijwel alle

Íinanciële lekken boven water te

krijgen en regelde en passant de

formele scheiding van de

vereniging en het Heren 1-team.

Voor een goed zicht op kosten en

opbrengsten is het onderbrengen

van het Heren-topteam in een

aparte stichting een absolute

vereiste. Daarnaast vragen

breedtesport en topsport om totaal

verschillende benaderingen. Ook

daar ziln we het binnen Orion over

eens.

Binnen de vereniging werd begin

oktober tijdens een oÍÍicièle

ledenvergadering in De Kruisberg

een nieuw bestuur gei'nstalleerd. Nu

de competitie alweer even draait en

er weer wat rust is ontstaan, krijgen

we als bestuur meer tijd voor het

uitzetten van de lijnen naar de

toekomst. Wat voor vereniging

willen we zijn? Hoe gaan we om

met talent? Welke acties zetten we

op om meer leden te trekken? En,

niet in de laatste plaats, hoe gaan

we creatieÍ om met de Íinanciële

lasten uit het verleden?

Die vragen blijven we

beantwoorden sómen met de

Stichting Topvolleybal Orion. Want

we mogen als vereniging en

stichting dan wel officieel

gescheiden zijn, dat betekent niet

dat we geen LAT-relatie kunnen

onderhouden. We'wonen' apart,

maar gaan samen door het leven,

dat is de intentie van de besturen

van de stichting en van de

vereniging. Breedtesport en

topsport zijn binnen Orion

onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Prestaties van een

zijn binnen OrÍon

verbonden'

Orion voorzitter Wim Dieleman
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Orion Expres Seizoen 2002-2003

VAN H ET BESTU U R

eerste tea':' <unnen stimulerend

vrerken ',,oc: de leugd. Het Heren 1-

iean-r (an een rol spelen bij de

ont,,irkkei ng van de vereniging. En

de leden van de vereniging Orion

zullen. als tevoren, de tribunes

bevolken als het Heren 1-team zijn

thuiswedstrijden speelt. Zó zien we

dat voor ons.

De Orion Expres speelt daarbij een

cruciale rol. We moeten elkaar per

slot van rekening goed op de

hoogte houden van de stand van

zaken, de ontwikkelingen en de

initiatieven binnen de vereniging.

Maar praktisch gezien levert dat

nog wel wat hooÍdbrekens op. Bijna

traditiegetrouw is er maar een heel

klein groepje mensen dat zich met

de productie van de Orion Expres

bezig houdt. ln het recente verleden

hielden Loekie Raterink. Jan

Bosma en René Wiggers het blad

op de been (waarvoor bij deze

alsnog onze dank!). En gelukkig

zijn Loekie en René nog steeds

bereid hun bijdrage te leveren (Jan

moet door andere drukke

werkzaamheden aÍhaken), maar

een beeije extra menskracht

kunnen we prima gebruiken. Vind je

schrijven leuk? Vind je Orion leuk?

Vind je meewerken aan de Orion

Expres leuk? Dan vertoon je alle

eigenschappen van een goed

redactielid. Aarzel niet en neem

even contact met mij op ('s avonds:

0314 32 39 35).

Het bestuur wenst iedereen een

gezond en sportief 2003 toe!

Namens het bestuur van

volleybalverenig ng Orion.

Wim Dieleman

DE TOEKOMST VAN

ORION

Het bestuur van Orion is in

nauw overleg met de Gelderse

Spoft Federatie (GSF) en de

Nevobo bezig met de

ontwikkeling van een visie en

een beleidsplan voor de

komende jaren. Tijdens een

eerste intensieve bijeenkomst

hebben we de vereniging aan

de hand van een zogeheten

quick scan op alle mogelijke

fronten (financién.

accommodatie, prestaties, inzet

vrijwilligers, bestuur,

communicatie etc. etc.)

geanalyseerd.

ln vervolgsessies zullen we

samen met GSF een concept

beleidsplan ontwikkelen dat we

zullen voorleggen aan de leden.

Na amendering en aanpassing

willen we zo snel mogelijk

komen tot vaststelling van een

sportieve, technische en

Íinanciële leidraad voor de

komende jaren.

Het is de bedoeling van het

bestuur niet te lang in oeverloos

gepraat te blijven hangen, maar

op korte termijn een begin te

maken met de praktische

uitvoering. ln de praktijk kunnen

we vervolgens vaststellen waar

het beleidsplan niet werkt of

aanpassing behoeft. We houden

je op de hoogte!

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD !

Toegegeven, aan de kant staan is in alle opzichten een

aantrekkelijke positie. Je kunt heel hard roepen dat ze het in het

veld beter moeten doen en je probleemloos opwinden over

fouten of missers. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je ín het

veld staat. Je nek uitsteekt. Bewijst dat je het zelf beter kunt. Dat

geldt voor actieve sport, maar ook voor alle mogelijke

werkzaamheden op bestuurlijk of kaderniveau. U voelt hem al

aankomen: het bestuur roept iedereen op om de vereniging te

steunen in de weg omhoog! We komen uit een diep dal. Dat is
pijnlijk. vermoeiend en soms frustrerend. Maar de enige manier

om weer stevige grond onder de voeten te krijgen is dingen

sàmen doen. Geef je daarom op als vrijwilliger (er is nog een

hoop werk te verzetten). We maken graag van je diensten

gebruik. Neem contact op met één van de bestuursleden.
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C,ton Expres Seizoen 2002-2003

GROTE clubaktie

Afgelopen maanden is de

jeugd in aktie geweest

om namens de vereniging

loten voor de Grote

Clu ba ktle te verkopen .

AIle teams van Circulatie

tot en met A-jeugd en

heren 4 en dames 5

hebben hun steentje

bijgedragen.

977 LOTEN VERKOCHT !!!

Hennle van

Haar em. brnnen

het bestuur

belast met
'Spec ale

Acties', deelt de

prijzen uit aan

de jeugdteams.

Opzet was dat de leden individueel

aan de hand van een

opgaveÍormulier zoveel mogelijk

loten aan de man moesten brengen

en dat daarnaast elk team was

gekoppeld aan een seniorenteam

(competitie en recreanten) waarbij

men moest proberen om binnen dat

team zoveel mogelijk loten te

verkopen.

Voor beide akties waren prijzen

weggelegd voor diegenen

(individueel/team) die het meest

verkocht. Deze prijzen waren

beschikbaar gesteld door lJssalon

Fri0l.

Even wennen

De koppeling van een jeugdteam

aan een seniorenteam was nog

duidelijk wennen.

Bedoeling was dat er onderling

meer contacten zouden ontstaan

binnen de vereniging, daar waar

een aantal seizoenen lang het

verenigingsgevoel wat op de

achtergrond was geraakt. Een

aantal jeugdteams had echter

moeite met het idee naar een

seniorenteam te stappen terwijl een

aantal seniorenteams tot verdriet

van de jeugdleden niets wilde

kopen.

Al met al waren er drie teams die

allemaal 26 loten verkochten aan

een seniorenteam :

Circultatie (aan dames recreanten

1t2)

Meisjes Mini D (aan heren 6)

Meisjes C2 (aan heren 3)

Omdat de Circulatiegroep het

meest individueel verkocht had

Een geweldige
prestatie van de
jeugd I

OE - ]ANUARI 2OO3



Orion Expres Seizoen 2002-2003

GROTE clubaktie

GROOT succes!

(alle leden bij elkaar opgeteld)

kregen zij de prijs: een kadobon

van Fri0l en voor ieder lid een

sport- oÍ rugtas.

Uiteindelijk werden er via de

seniorenteams 193 loten verkocht !

Groot succes
De verkoop via de jeugdleden zelf

was een groot succes. alles bij

elkaar verkochten de leugdleden
778 lotenl Het bleeÍ tot het laatst

spannend wie het meest zou

verkopen: er ontstond een nek-aan-

nek race tussen Marjolijn van

Haarlem (meisjes Mini D) en lnge

Harmsen (Clrcultie). Uiteindelijk

won Marjolijn van Haarlem met

56(!) verkochte loten, absoluut een

Íelicitatie en een prijs waard: een

kadobon van Fri0l waarmee je

meerdere keren een lekker ltaliaans

ijsje van kunt kopen.

Dit was de uiteindelijke top 5 van

de verkopers (De '10 beste

verkopers hebben allemaal een

kadobon van Fri0l gekregen):

1. Marjolijn v. Haarlem I mini D I
56 st.

2. Inge Harmsen / Circulatie /
51 st.

Maureen Roudijk / meisjes B /
45 st.

Lisa van Doorn / Circulatie i
33 st.

Luca Swijtink / Circulatie /

31 st.

Geweldige prestatie

Al met al kunnen we concluderen

dat de jeugd een geweldige

prestatie heeÍt geleverd . Totaal

leverde de aktie de vereniging een

bedrag op van . 1.937,60! Zo zie
je maar weer: wie de jeugd heeft,

heeft de toekomst.

Als bestuur hebben we dan ook

besloten om de opbrengst niet

alleen te gebruiken voor de lopende

begroting en voor aflossrng van

oude schulden uit het verleden

maar om ook wat terug te doen

voor deze jeugd. Besloten is om de

Circulatie-groep nieuw in de shirtjes

te steken omdat deze groep(en)

nog in eigen shirts rondlopen op de

toernooien in Wehl en Keppel.

Bedoeling is om een en ander dit
jaar nog te realiseren.

Hennie van Haarlem

Hennre van

Haarlem,

binnen het

bestuur belast

met 'Speciale

Acties', deelt

de prijzen uit

aan de jeugd-

spelers.

Trainers, bedankt!

Een speciaal woord van

dank gaat nog uit naar de

trainers van de diverse

jeugdgroepen. Omdat wij

als bestuur pas op het

laatst besloten toch nog

mee te doen aan de aktie

hebben wij veelvuldig een

beroep moeten doen op hun

medewerking zodat we de

verkoop van de loten en het

innen van het geld tijdig

rond hadden. En dat deden

we niet tevergeefs. Bedankt

voor jullie medewerking I

Binnen de loten die via

zijn verkocht, zijn prijzen

gevallen!! Alle loten die

eindigen op 04 kunnen

aanspraak maken op een

prijs van.5,-. Op lotnummer

239348 is een midweel</

weekend Landal Green P,

voor vier personen gevallen.

Wie is de gelukkige binnen

Orion? Meld je vlug bij
Hennie van Haarlem!

-q.:,&ffii:{;{
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C',on Expres Seizoen 2002-2003

Op deze pagina's vind je

een verslag van de

meest recente

ledenvergadering van

Orion, gehouden op 2

oktober 2OO2 in

Zalencentrum De

Kruisberg.
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Woensdag 2 oktober2o}2
Zalencentrum De Kruisberg

1. Opening : Jos Tiemessen opent als voorzitter de vergadering ; er zijn

27 leden aanwezig en er zijn aÍmeldingen van Janny Hugen en Arjen
van Beek.

2. Mededelingen : geen.

3. Notulen ledenvergadering 24 juni 2002: er zijn geen vragen of

opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

4. Financieel verslag seizoen 2001-2002'.
4. 1 Algemene toelichting.

ln het verleden zijn tekorten gefinancierd met schuld aan de

Gemeente, later werd de sponsoring naar voren gehaald; doordat
vereniging en heren 1 nu worden gesplitst kan dit niet meer en is er
een probleem ontstaan. AÍgelopen seizoen was uiteindelijk dramatisch,
door een donatie is de situatie nog enigszins aanvaardbaar. Met de

Gemeente is nog een discussie gaande over subsidies van de

aÍgelopen laren. Op een vraag van Hans Badstake oÍ heren 1 voor het

eerst negatief heeÍt gedraard antwoordt Jos Pasman dat deze
conclusie te gevaarlijk is doordat er geen duidelijke financiële
scheiding te maken is. Vereniging en Stichting waren vorig jaar immers
nog één.

4.2 Wat heeft het lnterim-bestuur tot nu toe bereikt ?

. Administratie op orde gebracht

' Contact gelegd met alle belangrijke schuldeisers
. Extra inkomsten gegenereerd (. 60.000)
. Mogelijkheid voor herfinanciering onderzocht (nog gaande)

' Oprichting Stichting en convenant voorbereiden

4.3 Hoe zit het met de onbekende uitgaven ?

Er zijn inventariserende gesprekken gaande met het vorige bestuur
over bewijsstukken en uitleg; de volgende stap is afhankelijk van hun

reacties.

4.4 Hoe moet het nu verder ?
De vereniging en Stichting zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
tekort (. 69.500), dit wordt vorm gegeven door een gezamenlijke

commissie in 2002-2003 die zich bezig houdt met het afwikkelen van
oude tekorten en hiervan wordt in mei 2003 rapportage gedaan. Op de

vraag van Maarten BrinkhoÍ of deze al is gevormd, antwoordt Jos
Tiemessen dat deze commissie wordt gevormd door het vandaag
aÍtredende interimbestuur + Wim Dieleman; het uitgangspunt daarbij is
dat de schulden 50/50 worden verdeeld.

Hans Radstake vraagt wie dit bepaalt. Volgens Jos Pasman is deze lijn
geformuleerd door het interimbestuur, de leden bepalen dit uiteindelijk.
Volgens Hans Radstake heeft heren 1 meer mogelijkheden om aan

haar schuldverplichtingen te voldoen dan de vereniging. George de

l
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Verslag ledenve rgaderi ng

Jong stelt dat de donatie van o 60.000 is
binnengebracht door heren 1 maar dat dat bedrag
ten goede aan het totaal is gebracht en dat het
beter is om nu geen knip te maken en dat beiden
apart op zoek gaan naar geld. Jos Tiemessen vult
aan dat de vereniging Orion op dit moment een
rechtspersoon is met één bestuur waardoor er geen
verschil zit tussen heren 'l en de rest; verder zit al
o 34.000 in de schuld met de Gemeente.
Henk Bazen vraagt of de liquiditeit van de
vereniging dan geen probleem wordt? Dit gaat
volgens Jos Tiemessen in overleg met de nieuwe
commissie. we moeten elkaar helpen.
4.5 Wat merken de leden eruan ?
Voor de komende jaren is er een uiterst sober
uitgavenbeleid en er wordt extra inzet verwacht
voor werkzaamheden bij acties. De contributie in

2003 en later is geen sluitpost.

Op de vraag van Maarlen Brinkhof wat heren 1

hiervan merkt, is het antwoord dat dit heel moeilijk
is omdat sponsoren een tegenprestatie verwachten.
Volgens Henk Bazen heeÍt de vereniging geen
mogelijkheden sponsors binnen te halen, het

bestuur antwoordt dat daarom de actiebereidheid
omhoog moet.

Maafien BrinkhoÍ wil graag in het convenant
opgenomen zien dat er inzicht is in wat men daar
doet met het geld.

Jos Pasman legt uit op een vraag van Ruud
Hofland waar ballen en kleding op de balans zijn
gebleven, dat alles op 0 is gezet omdat het geen
handelswaarde heeÍt.

Verslag kascommissie: Hans Albers en petra

Snijder hebben de stukken in goede staat
aangetrofÍen en vragen om décharge
penningmeester. Dit wordt door de vergadering
verleend. Hans en Petra wordt gevraagd om nog
één jaar in de kascommissie te blijven.
Convenant vereniging - Stichting :

De totstandkoming van dit convenant is een proces
en is van wederzijds belang; het voorstel is om dit
het komende seizoen gezamenlijk op te zetten en

7.

Seizoen 2002-2003

Woensdag 2 oktober 2002

ter goedkeuring neer te leggen in de komende
Algemene Ledenvergadering. Hier ligt een taak
voor het nieuwe bestuur, suggesties van de leden
zijn welkom. Hans Radstake vraagt wat te doen als
er zich een hoofdsponsor aandient; volgens Jos
Pasman dient de tenaamstelling dan in het

convenant opgenomen te worden.
Op de vraag van Henk Bazen of dit Íormeel kan,
antwoordt George de Jong dat voor de korte
termijn er weÍ basisafspraken worden vastgelegd,
het nieuwe bestuur gaat deze aan en bewaakt ze.
De vergadering gaat hiermee akkoord
Verkiezing nieuw verenigingsbestuur :

De voorgedragen leden worden voorgesteld en
aangenomen door de vergadering. Jos Tiemessen
draagt de voorzittershamer over aan nieuwe
verenigingsvoorzitter Wjm Dieleman. De volgende
vacatures ziln er nog in het bestuur: Jeugdlijn, pR-

zaken en Heren 1

Décharge interim-bestuur : de vergadering gaat
akkoord en Wim Dieleman bedankt interimbestuur
voor verrichte werkzaamheden.

Mededelingen nieuwe bestuur :

De nieuwe bestuursleden stellen zich één voor één
voor

Uitgangspunten zijn:

- de last is overzichtelijk en die kunnen we
samen aan met de Stichting

- het verenigingsgevoel terug moet komen.
. Er is al veel geregeld met het doel alles op de rit te

krijgen waarbij helaas fouten zijn gemaakt.
. Bestuur gaat nu verder met structuur en beleid.
. Er is een breed draagvlak nodig.
. Doorstroming eigen jeugd is belangrijk.
10. Begroting 2O0212O03: dit is een begroting om te

kunnen draaien, er is geen rekening gehouden met
aflossing schulden. Hans Radstake vraagt waarom
er geen ballen op de begroting staan, Jos pasman

antwoordt dat er dit seizoen geen nieuwe ballen
gekocht zullen worden. Ruud Hofland mist de
drukkosten van de Orion Expres, deze zijn echter
gesaldeerd met de opbrengsten uit advertenties.

6.
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Orion Expres Seizoen 2002-2A03

Woensdag 2 oktober 2002

Verslag ledenve rgaderi ng
Hans Radstake geeÍt verder aan dat een forse teruggang in de kostenposten valt te constateren waarbij Jos
Pasman nog aangeeÍt dat de sponsoring van dames 1 een grote zorg blijÍt.

11. Activiteiten bestuur: Hennie van Haarlem geeÍt een toelichting op de te verwachten acties waaruit blijkt dat
een goede actiebereidheid veel kan opleveren. Het verkoopstandje krijgt voorlopig geen vervolg meer, de
restanten zullen worden gebruikt als prijzen oÍ tegen lagere prijzen worden verkocht.

12. Rondvraag: de volgende vragen worden gesteld door Ruud Hofland en zo goed mogelijk beantwoord door het
nieuwe bestuur:

. Adres vereniging nog steeds fout?

. Planning komende jaren?

. Kleuren vereniging?

. AÍmelding leden recreanten

. Leden Stichting ook lid Orion

' Vaststelling contributie met incasso
. Stand van zaken Grote Clubaktie dames 1

. Mini Expres komend seizoen?

. Sinterklaas-aktre heeft mensen nodig.

Eric Veenstra vraagt aandacht voor 22 verdwenen ballen van heren 1 uit de kasten in Rozengaarde.
13. Sluiting

Notulist: Hennie van Haarlem

27 november 2002

Verboden te roken
Een paar jaar geleden heeÍt de overheid de Tabakswet vastgesteld. Met deze wet in de hand kan de overheid

maatregelen nemen ter beperking van tabaksgebruik. Onderdeel van de wet is het rookverbod in alle openbare

gebouwen van het rijk, de provincies en de gemeenten. Hieronder vallen ook de gemeentelijke spoftaccommodaties.

Het roken in alle ruimtes van deze accommodaties die bedoeld zljn voor gemeenschappelijk gebruik of die voor het

publiek toegankelijk zijn zoals vergaderruimtes, kantines, hallen en gangen is dus niet meer toegestaan.

Tot nu toe is het rookverbod binnen de kantines van de sportaccommodaties niet nageleeÍd. Met de aanscherping van

de Tabakswet in juli 2002 heeÍt de Keuringsdienst van Waren de opdracht gekregen scherp toezicht te houden op de

naleving van het rookverbod.

Een en ander betekent dat sinds 1 januari 2003 in alle gemeentelijke sportaccommodaties een rookverbod geldt voor

de publiekstoegankelijke ruimtes. ln Doetinchem heeÍt het verbod betrekking op de sportcentra Oosseld, De Pol, De

Bongerd en Rozengaarde. Roken is daar nu alleen nog maar toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes.

Waarvan akte!
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VANUIT DE HERENLIJN

HEREN 2

Binnen de vereniging is

heren 2 het hoogst

spelende team. In de

derde divisie leggen zij

wekelijks een spelletje

volleybal op de vloel

gebaseerd op

negende plek met 12 punten uit 7

duels. Laatste nieuws van dit team

is dat Jeroen van Ree als trainer de

groep onder handen gaat nemen.

Het is zeker de moeite waard om dit

team eens aan het werk te zren op

de zaterdagmiddagen om halÍ 5. In
de tweede helÍt zijn ze drie keer op

een donderdagavond te

bewonderen.

voornamelijk

routine.

heel veel

HEREN 3 Hoog

In het derde team is het

gehalte aan bestuursleden

dit seizoen erg hoog.

Desondanks hebben ze,

ook nog tijd over om zelf

actief te blijven. En hoe!

bestuursgehalte
Na 8 wedstrijden bivakkeren ze op

een verdienstelijke derde plaats

met 25 punten.

Zo langzamerhand raakt dit team

behoorlijk op elkaar ingespeeld,

niet alleen binnen maar zeker ook

buiten de lijnen. VanaÍ januari

hoopt good-old Henk Salemink

zich weer in het strijdgewoel te

mengen, volgens ingewijden wordt

het zijn 35" volleybaljaar!

Drijven op routine

Het had nogal wat voeten in aarde

om het team voltallig te krijgen.

omdat enkele oude rotten hun

knielappen aan de wilgen hingen.

Toch lukte het Paul Bloem om een

select groepje liefhebbers om zich

heen te verzamelen. Enkelen zijn

niet alle wedstrijden beschikbaar,

maar het lukt steeds om met

voldoende mensen op stap te gaan.

Momenteel staat heren 2 op de
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HERENLIJN
HEREN 4
Na een paar seizoenen

zonder aanwas vanuit de

jeugd mag Orion zich

weer verheugen in de

komst van aanstormend

talent! In heren 4 spelen

dit jaar de jonge honden.

HEREN 5 Kleurrijk en

Heren 5 mag zich ook al

weer enkele jaren een

zeer ervaren ploeg

noemen.

In heren 6 kent de

vereniging een roemrucht

team. Hierin zit zoveel

ervaring dat de eerder

genoemde Henk

Salemink een junior mag

heten.

: - ,i1t..IARI 2003

Hoewel zij in het zwarl optreden, is
het een kleurrijk team met sinds
kod een internationaal karakter
door een Azerbeidjani. Net als
vorig seizoen nestelt het team zich
in de bovenste regionen (vierde

internationaal
klasse K). Een derde plaats met 2.1

punten uit 6 duels is tot op dit
moment het resultaat. Jammer dat
in deze afdeling slechts tien teams
deelnemen, dat betekent aÍ en toe
een weekje vrij voor heren 5.

HEREN 6 Roemrucht en

Elk jaar een jaartje ouder,
maar nog steeds kent het
team veel volleybal- en ander
plezier, Zo aÍ en toe laat zich
enige frustratie gelden, als het
lichaam niet meer kan uitvoeren
wat de geest wil, maar dit weet het
team uitstekend op te vangen
middels een glas bier en een goed
gesprek. Heren 6 staat op dit
moment op een fraaie vijfde plaats

Aanstormend talent
Trainer Theo Hugen leert ze de
fijne kneepjes van het vak en sinds
kort trainen vier jongens mee met
heren drie. In hun klasse (derde
klasse K) staan de boys op een
achtste plaats met dertien punten.
Dit aantal zal in de tweede helft
ongetwijfeld oplopen als zij

'gewend' zijn aan de herencom-
petitie en de trainingsarbeid zijn
vruchten afwerpt.

Ook dit team vindt het leuk om
toeschouwers te begroelen. Zij
spelen op de zaterdag vanaf een
uur oÍ twaalf.

ervaren
met 24 punten uit 8 duels.
Doorgaan heren!!
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N I EUWJAARS BIJ E EN KO M ST

Op 2 januari jongstleden maakten we

een begin met een, naar wtj hoPen,

nieuwe Orion-traditie: de sportieve

nieuwjaarsbijeenkomst, Een geslaagd

evenement met alleen maar winnaars.

Organisatoren Bas Bloem, Hennie

van Haarlem en Henk Bazen

konden circa 35 Orion-leden

inschrijven in voor het mix-toernooi

dat op 2 januari jongstleden vanaÍ

half acht in Rozengaarde gehouden

werd. Geen slechte score, gelet oP

de aÍwezigheid van Dames 1 en 2

die in verband met hun reguliere

trainingen verstek moesten laten

gaan en het met het toernooi

samenvallende Happy Hour van

Heren 1 dat ook gewoon doorgang

moest vinden. De

nieuwjaarsbijeenkomst van Orion

werd een gezellige combinatie van

sport en ontspanning. AnderhalÍ uur

lang werd er door zes volkomen

willekeurig samengestelde teams in

een prima sfeer en met de nodige

humor gestreden om de hoogste

eer.

WENSEN

VanaÍ 9 uur was er vervolgens alle

tijd om elkaar het allerbeste voor

het nieuwe jaar toe te wensen, een

drankje te nuttigen en in alle rust bij

te praten over allerlei zaken. Er

waren taarlen voor de teams die de

eerste en de laatste plaats wisten te

bemachtigen. En de aanwezigen

konden voor een prikkie bij Bert

Snippe terecht voor de laatste partij

NeÍit Orion-kleding.

GEVOEL

Al met al een succes dat navolging

verdient, zo oordeelden ook de

ongeveer 50 enthousiaste

aanwezigen. De nieuwjaars-

bijeenkomst is een initiatief van het

bestuur van Orion dat gericht is oP

het versterken van het

verenigingsgevoel. ln dat kader

mag u nog meer initiatieven

verwachten. En wat let u om zélf

ideëen te opperen en uit te werken?

Het bestuur staat ervoor open en

ondersteunt u van hafte.

Willekeurig samengestelde teams streden om de hoogste eer

OE - JANUARI 2OO3
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UIT DE DAMESLIJN

Met nog vier wedstrilden in de
eerste helÍt kunnen we helemaal
opnieuw beginnen. Onze eerste
spelverdeelster heeft het gehele
team laten barsten door te
vertrekken. Dit heeft zijn weerslag
op het mentale aspect en het spel
dat we willen spelen. lk hoop dat we
de koinende drie wedstrijden aardig
door kunnen komen. Handhaven in

de middenmoot zou al heel mooi
zijn. De tweede helft komt Cindy
Bruggink ons team tijdetijk
versterken. Hopelijk dat we dan
voldoende punten hebben om
volgend seizoen weer derde divisie

te kunnen spelen.

De uitwedstrijd tegen

Krekkers was het

hoogtepunt. Daar

hebben we de eerste

twee sets een hoog

derde divisie nivo

gehaald.

Dames 2: Hangende kopjes
Het valt niet mee om een positieÍ
stuk te schrijven, want voor onze
kwaliteiten staan we véél te laag op
de ranglijst en hebben we inclusieÍ
oefenwedstrijden een handjevol
sets goed gespeeld. We spelen
alleen goed als we de eerste ballen
scoren. Lukt dit niet, dan gaat een
aantal kopjes hangen en is het
gebeurd.

De uitwedstrijd tegen Krekkers was
het hoogtepunt. Daar hebben we de
eerste twee sets een hoog derde
divisie nivo gehaald. Het publiek
van de tegenparlij applaudiseerde
voor ons spel. Eer^ mooier
compliment kun je nlet krijgen.

,,
EEN LIJN IN VERENIGINGSKLEDING

De oorspronkelijke

kleuren blauw en

oranje zijn bijna

helemaal verdwenen

Wie de verschillende teams van Orion op zaterdag in
Rozengaarde ziet spelen, denkt te maken te hebben met wer vijf
of zes verschillende verenigingen. Lijn in de verenigingskleding is
niet meer goed te ontdekken. De oorspronkerijke kreuren brauw en
oranje zijn vrijwel helemaal verdwenen. Het bestuur wil de
komende tijd proberen een shirt te ontwikkelen dat weer kan
uitgroeien tot het officiële verenigingstenue. Daarvoor is goede
coördinatie nodig. Aanschaf van nieuwe kleding dient daarom in
de toekomst uitsluitend te gebeuren in overleg met de
lijncoördinator. Deze heeft weer zitting in het bestuur en kent de
gemaakte afspraken. we zijn ons er van bewust dat wat in een
aantaljaren gegroeio is niet zomaar'omgekeerd, kan worden. wij
houden daarom rekening met een overgangstermijn. Ars iedereen
dat doet, spelen we over een tijdje weer ailemaar in dezerfde
verenigingskleding en -kleuren.

OE - JANUARI 2OO3
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UIT DE RECREANTENLIJN

Eeuwige roem of iets lekkers bij de koffie

Al jaren doen wij, de dames van de dinsdagavond

recreanten, mee met de recreantencompetitie in

Wehl. Dit wordt georganiseerd door

Volleybalvereniging Halley. Aan dit streektoernooi

doen acht teams mee. De teams zijn íngedeeld in een

poule die over vier zondagen een hele competitie

spelen. Er wordt gespeeld volgens het Rally Point

Systeem. De deelnemende teams zijn: Pajodos, drie

teams van Halley, Real A, DOS, Blauw-wit en

natuurlijk Orion.

Eeuwige rivaal
De eerste wedstrijd was op 20

oktober en dit was beslist geen

Orion-ochtend: Om half negen de

eerste wedstrijd al. Die ochtend

hadden wij vier wedstrijden en

hebben er helaas maar één

gewonnen.

Op 1 december was onze tweede

speeldag. Helaas moest één

speelster's ochtends afzeggen, dus

begonnen we met vijÍ teamleden.

En een noodkreet 'Wie wil er

meespelen met ons?'

Dit was geen enkel probleem,

aanmeldingen genoeg, De eerste

wedstrijd tegen onze eeuwige

rtvaal: Blauw-wit. Gelukkrg waren

we op de vroege morgen wakkerder

dan onze blauw-witte vrinden. We

wonnen dus.

Lekkers bij de koffie
Daarna Orion-Halley, weer met

dezelfde geleende speelster, maar

deze verloren we met een klein

verschil aan punten. Om 11 uur

moest één speelster van ons aan

het werk, dus moesten we nog een

speelster lenen. Nu deden er twee
anderen mee uit twee verschillende

teams. Maar we waren inmiddels'zo
wakker dat wij deze twee-setter
wonnen.

Toch gaan wij op 12 januari hopelijk

weer met zes eigen teamleden de

wedstrijden die we tot nu toe

verloren hebben, winnen.

De laatste dag is op I Íebruari, dan

worden de punten geteld en krijgt

de winnaar een beker en eeuwige

roem. En alle andere teams iets

Iekkers bij de koffie.

SPONSORRUIMTE OP

ZATERDAG OPEN

Sinds het begin van

dit seizoen is op de

zaterdagen dat Orion

de beschikking heeft

over de sporthal de

sponsorruimte op de

tribune geopend. We

streven naar een

beetje meer

gezelligheid binnen

de vereniging en ook

dit is een klein stapje

in die richting. Kom

daarom op zaterdag

eens mee met zoonl

dochter of partner.

Geniet van leuk

volleybal en van een

kopje koffie of een

drankje. Én maak

kennis met andere

Orion ners !

Het zal wel aan het veld gelegen

hebben, of aan onze wake-up call, Marijke Menzo

maar de tweede set verloren we.
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T2e VIOLENACTIE ORION

ook dit jaar houdt orion weer haar inmiddels traditionele
violenactie. Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, heeft
orion het extra geld van deze actie hard nodig. Zonder de
extra inkomsten uit acties is de kans dat we volgend jaar nog
kunnen volleyballen niet groot. Het is dus betangrijk dat de
opbrengst van deze actie dit jaar zo groot mogelijk is. De

opbrengst dit jaar is voor de,,ver€niging, dus niet voor de
topteams. Met ieders inzet moet het tukken om het resultaat
van vorig jaar te overtreffen.

Werkwijze
Even als vorig jaar zitten er 20
violen in een kistje. De prijs is niet
verhoogd: 5,50 euro per kistje. De

violen zijn te bestellen in de kleuren
oranje, rood, geel, wit, blauw en

gemengd.

ln de week voor de kerstvakantie

worden de enveloppen met
bestellijsten bij de trainers

aÍgeleverd. Deze zorgen voor
verdere verspreiding onder de

leden. ledereen heeÍt dan vier

weken de tijd om zoveel mogelijk

kistjes aan de man te brengen
(denk aan familiebezoek met de

kerstdagen!). De ingeleverde

bestellijsten en het geld worden

weer door ons bij de trainers

opgehaald. Op zaterdag 8 en 15

maafi 2003 worden de kistjes bij de

leden aÍgeleverd.
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Prijzen
Ook dit jaar zijn er weer prijzen te
verdienen: bij verkoop van 25
kistjes is een lekkere attentie te
verdienen. De drie leden die het
meest verkocht hebben, krijgen

een extra prijs.

Deze actie wordt mede mogelijk
gemaakt door:

GELATERIA FRt 0 L, Adetaarstraat

9c, tel.: 0314-325756. Zijsteilen de
prijzen beschikbaar.

GARAGEBEDRIJF HERWERS,

Plakhorstweg'1 4, tel.: 031 4-
333055. Beschikbaar stellen van
de vrachtwagen.

REPRO, Bilderdijkstraat 20,

tel.: 031 4-383096. Zij verzorgen
gratis het drukwerk.

Mocht er de komende weken

niemand van Orion bij u
langskomen en u wilt toch violen
van Orion (en wie wil die nu niet!),
neem dan coniact op met

onderstaande personen. Wilt u B
en/of 15 maart helpen met

bezorgen van de kistjes ook dan
kunt u zich bij ons melden.

Frits van Florestein
0314-825808

Paul Löwenthal

o314-342747

LATEN WE ER SAMEN

EEN GROOT SUCCES

VAN MAKEN!
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Justin Sombroek: 'Doe ik het slecht in mijn werk, dan wordt
de club daarop aangekeken'

voor geld'

Volleybal op het hoogste

niveau in Nederland is

geen vetpot. Je moet er

een deeltijdbaan bij

hebben om financieel

rond te komen. Justin

Sombroek heeft dle

combinatle gevonden.

Dankzij Orion.

Justin Sombroek:'Gewoon werken
je

Hij zat bij de selectie van het

Nederlands team voor de

Olympische Spelen in Sydney. Vlak

voor vertrek kreeg Justin Sombroek

echter de ziekte van Pfeiffer. Nu is

hij twee jaar verder en is hij fysiek

eindelijk weer op zijn oude niveau.

"Het lichaam is weer zoals het voor

mijn ziekte was," zegt de 23-jarige

passer/loper van het eerste team

van Orion. Dit seizoen is hij verkast

van Dynamo Apeldoorn naar de

eredivisionist uit Doetinchem. "lk

had ook andere aanbiedingen. Er

lonkte voor mij zelfs een avontuur

in België, maar de betreffende club

ging Íailliet. lk ben blij dat ik nu bij

Orion zit. De club heeÍt huisvesting

voor me geregeld in Barchem. 't ls

daar geweldig wonen. De mensen

zeggen nog 'goeiedag' als je elkaar

in de supermarkt tegenkomt."

REVALIDATIE

Voor Justin was het minstens zo

belangrijk dat Orion ook bemiddeld

heeft bij het vinden van een baan.

Zeker belangrijk voor iemand die

een hele speciÍieke achtergrond

heeft, namelijk

vliegtuigonderhoudsmonteu r. "l k

heb net een öursus spoftmassage

aÍgerond en bij de clubleiding kon

ik aangeveÀ hoe ik mijn toekomst
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zag.lk wilde iets doen met

revalidatie en dan met name

werken mei mensen die herstellen

van een sportblessure. Via Orion

kwam ik in contact met AeroÍrtt, een

sportschool in Hengelo. lk heb daar

geen vast contract. Elke twee

maanden bekijken we wat we voor

elkaar kunnen betekenen.

Vrijblijvend is het echter niet. Voor

Orion is het belangrijk dat hun

topspelers ook maatschappel i.1k

slagen. Doe ik het namelijk slecht in

mijn werk. dan wordt de club daar

op aangekeken."

Presteren

De 1,99 meter lange Justin

Sombroek werkt 1B tot 20 uur per

week bij Aerofitt. Het volleybal kost

wekelijks zo'n 20 tot 25 uur,

inclusief de competitiewedstrijd op

zaterdag. "Volleybal staat voorop.

Je moet presteren om zeker te zijn

van een plaats in het eerste team.

Daarbij komt dat je de discipline

moet hebben om volgens afspraak

op je werk te verschijnen. lk heb

daar overigens geen enkele moeite

mee, want ik heb het goed naar

mijn zin."

Geen weg terug
Tijdens zijn jeugdjaren in Oost-

Zaan kwam Justin voor het eerst in

contact met het volleybal. "De

trainers zeiden dat ik talent had. Je

groeit door van het ene

select eteam naar het andere en

voor je 't weet is er geen weg meer

terug. De combinatie werken -
topsport bevalt mij prima.

Beschouw mij maar als een

semiprof. Ook ik moet namelijk

gewoon werken voor mijn geld.

Want van volleybal word je niet

rijk. "

Bron: Achterhoek Magazine.

uitgave oktober 2002

ORION BEGELEIDT SPELERS BIJ

MAATSCHAPPELIJ KE LOOPBAAN

Topsportkatern in AM

Achterhoek Magazine, een

business-to-business blad

voor het Achterhoekse

bedrijfsleven, heeft sinds

kort een katern over

topsport in de Achterhoek.

Criterium voor aandacht in

het katern is presteren op

het hoogste niveau. Ook

Orion mag zich in de warme

belangstelling van het

topsportkatern verheugen.

Achterhoek Magazine richt

zich in deze rubriek vooral

op de wereld achter de

topsport. Schrijven over de

prestaties kunnen de

kranten veel beter en

sneller. AM kijkt vooral naar

hoe het bedrijÍsleven zich

verbindt aan topsport en hoe

beide partijen daar beter van

kunnen worden. Achterhoek

Magazine is niet in de winkel

verkrijgbaar. Een abonne-

ment op het blad is wel

mogelijk. Voor meer infor-

matie bel 031 4 - 33 28 11.

KLEDTNGVERKOOP

Tijdens het nieuwjaarstoernooi op 2 januari

aanstaande zal er een restant Orion-kleding te

koop zijn tegen uiterst scherpe prijzen. Wie maakt

het bestuur los?
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STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION
va n sta rt

Donderdag 3 oktober werd

de Stichting ïopvolleybal

Orion (S.T.O.) opgericht om

topvolleybal in Doetinchem

en omgeving nu en in de

toekomst op het hoogste

niveau te waarborgen, Met

de start van de stichting

kwam tevens een einde aan

een periode van grote

onzekerheid binnen de

Doetinchemse

volleybalvereniging.

Op 13 meijl. trad het

verenigingsbestuur af, omdat de

leden geen veftrouwen meer in het

zittende bestuur hadden. Een

interim bestuur werd benoemd om

orde op zaken te stellen.

Binnen enkele maanden kwam er
meer duidelijkheid over de

Íinanciële positie van de

vereniging. De financiën waren en

zijn op dit moment nog verre van

rooskleurig. Er ls echter weer
perspectief dankzij de

medewerking van de gemeente

Doetinchem, het geduld van vele

crediteuren en leden van de

vereniging. Ook een aantal

sponsoren droeg Íinancieel bij om

OE - JANUARI 2OO3
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een doorstarl te kunnen maken en

een faillissement aÍ te wenden.

Naast het oplossen van de

financiële problemen was de

beslissing om het topvolleybal af te

splitsen van de vereniging en in

een stichting onder te brengen een

belangrijke stap.

Zowel de vereniging Orion als de

Stichting Topvolleybal Orion

hebben vanaÍ 1 augustus jl. ieder

een eigen verantwoordelijkheid met

een eigen identiteit voor het spelen

van (Top)-volleybal. Dit is gebeurd

om de continuïteit te waarborgen en

belangenverstrengeling binnen

ieders eigen doelstelling te

voorkomen. Vast staat dat zowel

het nieuwe verenigingsbestuur en

de stichting met haar Raad van

Bestuur en Management-Team met

elkaar verbonden blijven en elkaar

zullen helpen waar nodig is.

ln een Convenant zullen goede

onderlinge afspraken worden
gemaakt op het gebied van

samenwerking en communicatie.

Het is te hopen dat hierdoor een

gezonde basis voor de toekomst

van Orion is gelegd.

Als voorzitter van de Stichting

Topvolleybal Orion wil ik iedereen

bedanken die de afgelopen

maanden zijn steentje heeft

bijgedragen aan een nieuwe

toekomst van Orion en inmiddels

een functie heeft aanvaard binnen

een van de twee organisaties.

De selectie en begeleiding van

heren 1 verdienen veel respect

omdat zij de afgelopen

zomermaanden vertrouwen bleven
houden in een volleybaltoekomst

Jos Tiemessen: Voorzitter

van Orion op het hoogste niveau.

Een positieve toekomst waarin het

aantal trainingsuren (op betere

tijden) onder meer aanzienlijk werd

opgeschroefd.

Daarnaast liegt de ambitie van onze

topspelers en begeleiding er niet

om. Een representatieve selectie

staat te popelen om de prestatie

van het afgelopen seizoen te

overtreffen.

Het stichtingsbestuu r en

management-team onderschrijven

deze ambitie, maar blijven met

beide benen op de grond staan. Het

eerste seizoen binnen de nieuwe

S.T.O. zal in het teken staan van

een verantwoorde organisatie in

opbouw om continuiïeit voor
Topvolleybal te waarborgen. Een

proÍessionele benadering en

organisatie voor het bedrijven van

topsport is noodzaak en de enige

manier om op het hoogste niveau in

Nederland te kunnen blijven

volleyballen.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen.

De Stichting Topvolleybal Orion

rekent nu, maar ook in de toekomst,

op de medewerking van sponsoren
(partners), vrijwilligers en natuurlijk

de trouwe supponer(s).

Namens Raad van Bestuur

Stichting Topvolleybal Orion,

Jos Tiemessen Voorzitter
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HEREN 1

BAS MOLLEVANGER
terug op het
,OUDE'NEST

Wat is/zijn -tot nu toe- de mooiste
herinneringen uit je
volleybalcarriere?

De mooiste herinneringen waren
wel het kampioenschap en de
promotie naar de eredivisie.
Daarnaast nog de EK voor
studenten afgelopen zomer in
Athene, waar we nog verdienstelijk
vierde werden. Ook het eerste
eredivisieseizoen was een mooie
ervaring. Nagenoeg alles spelen op
dit niveau geeft wel een kick.

Heb je ook vervelende

herinneringen? Zo ja, heb je die
verwerkt?

Slechte herinneringen heb ik
eigenlijk niet. Wat ik weljammer
vond, is dat wtj bij Weer1, mijn

vorige cluppie, ons noodgedwongen
hebben moeten terugtrekken. Door
gebrek aan geld en mensen is een
geweldig gezellige en talentvolle
groep aan het Nederlands volleybal
verloren gegaan. Verwerkt is het al

wel, ik heb nog goed contact met
die jongens. Die zijn getukkig ook
allemaal goed terecht gekomen.

Hoe oud ben je nu en hoe tang wit
je met topvolleybal doorgaan?

lk ben nu 26 en ik wil nog zeker
enkele jaren topvolleybal bedrijven
als mij dat wordt toegestaan. Maar
ik wil niet te ver vooruit kijken,
volleyballen blijÍ ik sowieso en het
plezier in het spelletle zal mij niet
snel vergaan. En het voordeel van
het libero-zijn is dat je dat tot je

veeftigste kunt doen. Effe

afkloppen!

ls de nieuwe trainingsopzet
(mi ddagtrai n i n g e n/m ee r u re n) goed
te combineren met je studie?
lk loop nu halve dagen stage bij een

marketingbureau in Nijmegen, waar
ik ook woonachtig ben. Daarna
moet er's middags getraind worden.
lk heb er tot nu toe weinig tot geen

last van ondervonden. Mijn
werkgever heeft begrip voor mijn
situatie en ondersteunt mij daar ook
in. Elke dag trainen vind ik zelfs wel
plezierig. Omdat er veel van je
gevraagd wordt is het fijn om daar
dan ook veel tijd in te steken. En je
merkt dat je zo ook sneller
progressie maakt. Zow el individueel

en als groep. Alleen wil het nog wel
eens gebeuren dat ik op vrijdag een
beetje moe ben. Maar dat hoort
erbij zullen we maar zeggen.

Bas Mollevanger: 'Het voordeel

van het libero-zijn is dat je dat
tot je veertigste kunt doen!'

Waarom koos je opnieuw voor

Orion?

Dit was voor mij een hele

makkelijke keuze. Voor mijn vertrek
had ik al tien jaar bij Orion
gespeeld en dat ook altijd met heel

veel plezier gedaan. Het is een

terugkeer naar een oude
vertrouwde omgeving, waar ik een
groot deel van mijn ontwikkeling

heb doorgemaakt. Wat voor mij ook
meespeelde, was de hernieuwde

samenwerking met Jac en de 'oude,

jongens van twee jaar geleden,

waar je toch mee vertrouwd bent
geraakt. Samen met hen wil ik
proberen voor continuïteit in de

eredivisie te zorgen, in ieder geval
dit seizoen.

.',. ,', ' .ie dit seizoen met Orion
^-a

-: :'l

I : == --=- -:eten we proberen

e: ^ , :::: .'. =Z':: te WOfden in dg
h^^^---nOCES::. =:S: '.::e^ ZeSde en
een vijfoe . ., ,1' :: aÍgelopen
seizoenen. rnoe: -3: ::< C t jaar
mogelijk zijn voor i e : :<<e. mee

te strijden. Persoonlrl< -:.. <

mezelÍ weer verder te or:,,, <{: 3.
en met deze groep, incl. sta.. -3: <

daar al e veftrouwen in.

OE - j:'.,:: - -:

lf*e aag trainen vind ik
lzetfs wel plezierig'
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Op deze pagina vind je de namen en adressen van de bestuursleden van

volleybalvereniging Orion. Als je vragen, opmerkingen, suggesties oÍ

ideeën hebt, bedenk dan eerst bij wie je het best terecht kunt. Dat bespaaft

het bestuur een heleboel tijd en geregel en jij kunt eerder een antwoord

verwachten.

Voorzitter Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

tel. 323935

email: Wimdieleman @ punlkomma-tva.nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

tel. 345363

email : i.emaus@hetnet.n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te1.341528

email : ipasman @xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

tel. 326184

email : roheme@planet.nl

Beft Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

ie|.344649 mobiel:06-22541170
email : berl.snippe @ hetnet.nl

Bas Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

tel. 341885

email: Bas.bloem @ planet.nl

Henk Bazen

Pr. Alexanderslraal 122

7009 AJ Doetinchem

te1.325982

email: hbazen @ xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

tel. 341589

email: h.haarlem @wxs.nl

Vacature

Vacature

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecretariaat:

Acties/Algemene zaken

Jeugdlijn

PR en communicatie
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Handige namen
en adressen

Wim Dieleman

van Haarlem

§

Hennie
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