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" een grils verleden heb ik nog

=ens bij Orion gevolleybald. Een

aar. twee )aar..?

< weet het niet precies meer. Via

zoon Ruben, die dit seizoen in

Jongens C2 speelt, kwam ik

opnieuw in aanraking met Orion.

En dat was in allerlei opzichten

even wennen.

Heel veel
zaken
worden
gewoon
gedaan door
tal van

mensen

Laat eens wat van je
horen !

De redactie van de Oríon

Expres kan nog steeds hulp

gebruiken. Het zou

natuurlijk mooi zijn als je

elke keer zou willen mee-

werken aan de totstand-

koming van het blad. Maar

ook onregelmatige bijdragen

zijn van harte welkom.

Schrijf eens iets over je

team of over je ervaringen

als Iid van Orion, Spui eens

een goed idee waar je al

langere tijd mee rondloopt.

Laat, met andere woorden,

eens wat van je horen!

Club
Cultuur

Een klein halÍ jaar maak ik nu deel uit

van het nieuwe bestuur van

volleybalvereniging Orion, En nu pas

begin ik een beetje de verbanden te

zien, de 'codes' te doorgronden, de

stilzwijgende aÍspraken te begrijpen en

de mensen te kennen. Als vereniging

sta je nooit zo stil bij de 'clubcultuur'

die door de jaren heen als vanzelf

ontstaan is. Sterker nog, je bent je er

misschien niet eens van bewust dat

zo'n cultuur bestaat: 'Zo deden we het

toch altijd' of 'Daar moet je die en die

voor hebben. weet 1e dat dan niet?'en
'Die informatie vind je daar en daar, dat

is toch al jaren zo'. Zo vergaat het mij

ook een beetje. En het meest

opmerkeli.jke van mijn ervaringen tot nu

toe bij Orion vind ik wel dat er heel veel

dingen gewoon gebeuren. Heel veel

zaken gewoon gedaan worden door tal

van mensen. Praktische problemen

gewoon aangepakt worden. Als ik op

zaterdag in Rozengaarde kom, hangen

de netten er, zijn er scheidsrechters,

zitten er bij elk team coaches langs de

kant, houden vrijwilligers de telling bi1

en worden uitslagen doorgegeven aan

de NEVOBO. Als er clubloten oÍ violen

verkochten moeten worden,

organiseert'iemand' een waterdicht

verkoop- en distributiesysteem. Als we

een nieuwjaarstoernooi'verzinnen,

omdat dat goed is voor het

verenigingsgevoel', komt het er

gewoon. Allemaal heel normaal?

Misschien wel, maar ik krijg er nog

steeds een 'kickje' van en vindt dat

Orion het tegendeel bewijst van de

COLUMN

VOORZITTER

stelling dat de maatschappij in hoog

tempo individualiseert. lk denk

trouwens ook dat het nog veel beter

kan. Dat we op het stevige fundament

van Orion een vereniging kunnen

bouwen die een nóg grotere sociale

Íunctie kan vervullen. Die kan laten zien

hoe je samen iets kunt presteren,

samen plezier kunt hebben, en iets

voor elkaar kunt betekenen.

Een 'clubcultuur' heeft ook nadelen.

Positieve aspecten blijven vaak

onuitgesproken. Maar dat geldt

evenzeer voor de negatieve. Oud zeer,

negativisme ('Och jongen, houd toch

op, dat hebben we al zo vaak

geprobeerd'), het moede hoofd in de

schoot... Als het aan het bestuur ligt,

rekenen we daar stelselmatig mee af.

En dat begint met open en eerli.jk

communiceren. Met het werken aan

oplossingen, niet het zoeken van

problemen (die komen vanzelÍ wel,

maar zijn er om te tackelen). Met elkaar

helpen, niet elkaar tegenwerken. Als we

dat vliegwiel op basis van het

Íundament dat ik hiervoor noemde met

elkaar op gang kunnen krijgen, dan

gaat Orion een mooie toekomst

tegemoet. Want een positieve

uitstraling trekt nieuwe Orionners aan.

Mensen verbinden zich nu eenmaal

graag aan succes. En succes hebben

we voor een groot deel in eigen hand.

Veel leesplezier toegewenst!

Wim Dieleman namens het bestuur

OE - IqAARï 2OO3

}

i

3



Orle! EXpIes

SIMON STEENSTRA

Orion doorgelicht

In de vorige Orion Expres meldden we al dat het bestuur, samen

met de Gelderse Sport Federatie/Nevobo, werkt aan een lange

termijn beleidsplan. In deze uitgave stellen we Simon Steenstra

voor die het bestuur ondersteunt en dat de komende tijd nog

intensiever gaat doen.

Sei4pe11 2002-2003

Je mag Simon Steenstra met recht

een 'oude rot in het va[<' noemen.

Niet oneerbiedig bedoeld

overigens. lntegendeel. Orion mag

zich gelukkig prijzen juist in dit

stadium van de ontwikkelingen

binnen de vereniging een beroeP te

kunnen doen op de kennis en

ervaring van Simon Steenstra.

Vanuit de Gelderse Sport

FederatieiNevobo heeÍt hij Orion

de afgelopen tijd op tal van

aspecten doorgelicht. Dat

gebeurde tijdens een aantal

avonden, waarop het bestuur,

samen met Steenstra, zo ongeveer

elk onderwerp dat je maar kunt

bedenken de revue lieten

passeren. De Íinanciën, de

accommodaties, het kader, de

vrijwilligers, het materiaal, het

technische beleid, de contributies,

sponsoring, acties... alle

beschikbare gegevens werden

nauwgezet ingevoerd in een

speciaal voor dit doel ontwikkeld

computerprogramma dat na aflooP

en na een aantal bewerkingen een

analyse en een inventarisatie

'uitspuugt'.

VINGER

En het moet gezegd: de resultaten

vielen in eerste instantie niet mee.

Er schort nog wel het een en ander

aan Orion. Maar Simon Steenstra

wordt mel al zijn ervaring niet echt

koud oÍ warm van de uitkomsten:

"Met het programma spreken we

geen oordeel uit. We leggen alleen

de vinger op een aantal zwakke

plekken. Daar is deze exercitie voor

bedoeld. En, laten we eerlijk zijn,

aan elke vereniging mankeert wel

wat. Dus ook aan Orion."

De uitgevoerde analyse moet, heel

ambitieus, uiteindelijk leiden tot een

alomvattend beleidsplan. Ook oP

dat punt zijn eerste stapjes gezet,

Maar Simon zou Steenstra niet zijn

als hij niet vooral de praktische

kanten van het hele traject in de

gaten houdt: "lk vind dat we vooral

pragmatisch te werk moeten gaan.

SIMON STEENSTRA:

'Met het programma

spreken we geen

oordeel uit. We

leggen alleen de

vinger op een aantal

zwakke plekken'

OE - MAART 2OO3
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SIMON STEENSTRA

'We willen voorkomen dat er

ongecoördineerd veel taken bij een

beperkt aantal mensen terecht komen'

Niet te lang theoretiseren, maar

snel toe naar een praktische

uitwerking, naar zaken waar we iets

aan hebben en iets mee kunnen.

Om te beginnen willen we de

structuur van de vereniging in kaart

brengen en een beschrijving maken

van alle voorkomende Íuncties.

Daaruit ontstaat een helder beeld

van alle taken die uitgevoerd

moeten worden. Op basis daarvan

kan Orion veel gerichter vrijwilligers

voor bepaalde taken benaderen.

We kunnen ze namelijk precies

duidelijk maken wat de vereniging

van ze verwacht en waar de

verantwoordel ijkheden en

bevoegdheden liggen. En, heel

belangrijk, we voorkomen dat er

ongecoördineerd veel taken bij een

beperkt aantal mensen terecht

komen. ln die valkuil moeten we

niet opnieuw trappen."

INTENSIEF

Een onverwachte, maar voor Orion

heel plezierige ontwikkeling is de

uitverkiezing van onze vereniging

tot één van de vier sporlclubs in

Gelderland die in aanmerking

komen voor extra ondersteuning

van uit de Gelderse Sport

Federatie/Nevobo. Simon

Steenstra, die het bestuur de

suggestie om een beroep te doen

op deze regeling, aan de hand

deed, gaat Orion de komende

maanden zeer intensief begeleiden

bij de uitwerking van de

verschillende deelplannen binnen

het beleidsplan. Daarbij kun je

denken aan de ontwikkeling van

een helder beleid rond de opleiding

van de jeugd bijvoorbeeld, oÍ een

uitgewerkt plan op het gebied van

recreantenvolleybal.

Simon Steenstra maakte een begin

met zijn werk op zaterdag 22 maart
jongstleden. Op die dag (zijn

verjaardag nota bene!) was hij de

hele dag te gast in sporthal

Rozengaarde. Hij sprak er met tal

van mensen binnen de vereniging

en proefde de hele dag de sfeer

tijdens de wedstrijden. Op basis van

de gesprekken en de resultaten van

het genoemde computerprogramma

zullen bestuur en Simon een

actieprog ramma vaststel len

waaraan vervolgens in noeste

samenwerking uitvoering zal

worden gegeven. Wij houden je via

de Orion Expres op de hoogte.

LEDENVERGADERING

Het bestuur van Orion zal het beleidsplan waarvan in dit artikel sprake is in de

ledenvergadering dit voorjaar voorleggen aan de leden. Wij stellen voor in een open en

constructieve discussie en in gezamenlijkheid een lange termijn beleid te ontwikkelen en

vast te stellen, waarmee Orion een aantal jaren vooruit kan. Overigens ziet het bestuur het

beleidsplan vooral als een dynamisch stuk dat naar believen en op basis van

voortschrijdend inzicht aangepast dient te worden, en niet als een keurslijf dat geen ruimte
laat voor nieuwe initiatieven of noodzakelijke veranderingen. Ben je geïnteresseerd in het

beleidsplan en/of heb je uitgesproken ideeen over wat voor Orion nodig of wenselijk is, laat

dan nu al wat van je horen. We betrekken je graag bij de ontwikkeling van de plannen!

OE - MAART 2OO3 5



Orion E><pres §plzoen 2002-2Q03

Va naf 2L februa ri 10.00 u u r

"Gelateria Fri0l is een

ïtaliaans familie bedrijf. De

familie is afkomstig uit de

streek Fri0li. In onze ijssalon

wordt gewerkt met resPect

voor traditie en gevoel voor

creativiteit. Hierdoor hopen

wij u het gevoel te geven

even in Italië te zijn.

Graag tot ziens bij Fri0l!"

Zo luidt de teksi in de advertentie

van Gelateria Fri0l. Tijd voor een

nadere kennismaking bij dit

gezellige Íamilie bedrijf. Op ons

verzoek tot sponsoring reageerden

ze erg enthousiast . Zeker toen ze

hoorden dat met name de Orion

jeugd onze acties tot een succes

maaktl Want wie de jeugd heeft,

heeÍt de toekomst en dat geldt ook

voor Gelateria Fri0l.

Bij de start van het bedrijÍ, nu zo'n

20 jaar geleden, moesten ze het

voornamelijk hebben van de

schooljeugd. De bekendheid kwam

toen automatisch via de enthou-

siaste verhalen over het lekkere ijs.

Ook nu speelt de jeugd nog een

belangrijke rol bij de naamsbe-

kendheid, ook veeljeugd van

spoftverenigingen komt bij Fri0l ijs

eten en napraten over training of

wedstrijd. Dit is echt de doelgroep

van Frank en Tania Stronks en

mevrouw Maftina, die de zaak

OE . MAART 2OO3

Gelateria Fri 0l

weer geopend !

,:'ï' rriri .ii,,l.iiililiiillitÈliffiffiï
Het interieur -van het plafond tot de

koffielepeltjes- komt volledig uit ltalië

leiden. De Orion jeugd is graag

gezien en past qua uitstraling prima

bij de zaak. Zelfs bij het personeel

lopen Orion leden rond!

Een zeer geanimeerd gesprek met

de eigenaren leert ons zeer veel. Te

beginnen met het interieur. Dit komt

volledig uit ltalië, van het plafond

tot de koffielepeltjes. De installatie

is ook door ltaliaanse vakmensen

verricht en voldoet aan de Neder-

landse richtlijnen. Het zal duidelijk

zijn, dat onder andere hiervoor een

bezoek aan een "ijsbeurs" in ltalië

nodig is. Maar niet alleen de inrich-

ting komt hier vandaan. Op

genoemde beurs worden jaarlijks

ook nieuw ideeën voor nieuwe

trends en machines opgedaan.

Het ijs maken gaat volgens een

authentiek familierecept. Het ijs is

1OO % natuurgetrouw, er vinden

absoluut geen kunstmatige toevoe-

gingen plaats. Dit betekent automa-

tisch dat er niet van halffabrikaten

gebruik gemaakt wordi. Het

eindprodukt is dan ook letterlijk

voor iedereen. ZelÍs mensen met

allergieën kunnen "aangepast" ijs

bestellen. Er wordt namelijk altijd

een aantal smaken melk- en vetvrij

gemaakt, zodat kinderen met een

koemelkallergie ook terecht kunnen

bij Gelateria Fri0l.

Behalve voor heerlijk ijs in zeer

veel smaken, kun je er ook terecht

op de iets frissere dagen. Speciaal

hiervoor is de kaart vorig seizoen al

uitgebreid met bijvoorbeeld warme

wafels met div. aÍwerkingen

waaronder babà al rum (cakejes in

rum),malaga enz., heerlijke

cappuccino, espresso en latte

"macchiato". Als je niet weet wat

dat is, ga dat dan gerust een keer

proberen!

Helemaal nieuw dit seizoen is de

warme witte chocolademelk, zover

bekend alleen bij Fri0l te verkrijgen.

Graag tot ziens bij Fri0l!

I ta '-



Dit seizoen (maar ook de

komende seizoenen) zijn we

als Orion aan.de

inkomstenkant voor een

groot deel afhankelijk van

acties en de bereidheid van

de leden daar aan mee te

doen of te helPen.

In de begroting is er een

bedrag van € 4,500 hier.

voor opgenomen.

Om de leden oP de hoogte

te houden daarom hier kort

de stand van zaken met

betrekking tot het loPende

seizoen en een aantal

nieuwsfeiten daar omheen.

VIOLENAKTIE

Deze actie is inmiddels gestopt wat

betreft de verkoop, in de eerste weken

van maart gaat de uitlevering plaats

vinden. Een voorzichtige inschatting

van organisatoren Paul Löwenthal en

Frits van Florestein leert dat er

ongeveer 800 kistjes verkocht zijn. Dit

zal de vereniging ongeveer'1 .750

opleveren (in de begroting was '1 .500

opgenomen). ln de volgende Orion

Express kunnen jullie een reportage

lezen over de uitlevering,

georganiseerd door heren 5!

OE - MAART 2OO3

ACTIES
\ STAND VAN ZAKEN
- 

Àro* .LUBAKTTE

wanneer alles op tijd gelukt is hebben de circulatieteams sinds kort de

beschikking over eigen shirtjes die gekocht zijn van de opbrengst van deze actie.

Deze teams zijn regelmatig te bewonderen in Hoog Keppel op de

zaterdagochtendl Komend nummer zullen we een Íoto van deze jeugdleden in

tenue plaatsen!

SINTERKLAASAKTIE

Zoals elders in dit nummer te lezen is hebben Ruud HoÍland en Bas Bloem weer

hun beste beentje voorgezet om deze actie te laten slagen. Nu dit voorbij is,

kunnenWezeggendatditgeluktis:deopbrengstis.1.293terwijler.1.000

begroot was. Een mooi resultaat!

BEACHVOLLEYBAL

op dit moment zijn we aan het bekijken oÍ organisatie van dit bekende toernooi in

de binnenstad ook dit jaar weer haalbaar is. Dit is aÍhankelijk van het vinden van

eengeschiktweekendmaarnogbelangrijker:hetvindenvan.hulp,bijde

organisatie. Zonder deze hulp kunnen we het niet organiseren. wij zijn op dit

moment mensen aan het benaderen maar mocht je ook willen meehelpen bel dan

Paul Bloem oÍ ondergetekende even!

BEDRIJFSVOLLEYBAL

lnmiddels hebben er eind vorig iaar al twee toernooien plaatsgevonden met een

goede bezetting. voor dit iaar zijn er voor de vakantie nog drie toernooien in de

planning, zodra de data bekend zijn worden deze in de orion Express vermeld. Als

medeorganisator heeft Martin v.d. wolde tevens een sponsorcontract voor

SportcaÍé Rozengaarde met de vereniging aÍgesloten'

VERDER?

Binnen de vereniging zijn we aan het bekiiken wat we dit seizoen nog meer kunnen

doen in het kader van de acties.

Er zijn in ieder geval plannen om de organisatie van de jaarlijkse aÍsluiting van het

seizoen voor jeugd, senioren en recreanten dit jaar in een speciaal 'iasje te gieten'

opeennognadertebepalendag.Hetzaliniedergevalietsunieksworden!

Verder willen we eventueel nog een 'schoolactiviteit' gaan organiseren; wat dit

inhoudt,komenwezospoedigmogelilkopterugalsdeplannenineenverder

stadium zijn.

Al met al staan we er dit seizoen goed voor met de acties. Het is voor Orion van

levensbelang en daarom hoop ik dat een ieder bij één van de acties ook zijn of

haar medewerking wil (blijven) verlenen.

Hennie van Haarlem

1
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Contríbutie seizoen 2OO2- 2OO3
Er is hier en door blijkboor nog steeds enige verwarring over de contributie. Doorom zet penningmeester
Jos Pasmon in dit ortikel alle zaken puntsgewijs nog eens op een rijtje.

. Tíjdstip von betoling
Per 1 oktober: Helejoor of het eerste halfjoor.
Per t f ebruarit Tweede holfjoor.

'Geboortedatum
De verschuldígde club- en bondscontributie voor een lid wordt aon de hond von zijn/haar geboortedotum
bepoold en blijft gedurende het gehele seizoen ongewilzigd.

' Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2002-2003 bedraogt:
Senioren ge\oren voor 1-10-1984:
A/B jeugd geboren op of no 1-10-1984

Recreonten
Verenigingsleden

C/D/E/F jeugd geboren op of no 1-10-1988 Euro 102
Recraonten Euro 118

Bovenstoonde indeling is gekoppeld oon de leeftijdsindeling von de bond.
De clubcontributie wordf voor een heel joor of een holf joor vooruitbetoold.

' Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2OO2-2O03 bedroogt:
Seníoren geboren voor 1-10-1984: Euro 28
A/B/C jeugd ge\oren op of no 1-10-1984 Euro 21

D/e/F jeugd geboren op of no 1-10-1990 Euro 14

Euro 175
Euro 145

Euro 13

Euro 13

Bondscontributie wordt voor een heel joor of een holf joor vooruitbetoold en is tegelijk met de
clubcontributie verschuldigd.

' Betoling
Op bankrekeningnummer 93.60.37.318 ten nome von volleybolvereniging Orion bij de Fortisbank te
Doetinchem. Degenen die de vereniging níet gemoch'rigd hebben tot automatische incosso, ontvongen een
occeptgíro voor de contributiebetoling. Per occeptgiro wordt Euro 0,50 inrekening gebrocht. Bij een
oonmoning wordt per keer Euro 2,50 in rekening gebrocht.

' Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschop kon met toestemming von het bestuur vrijstelling von clubcontributie worden
verkregen wonneer men longer dan 3 maonden niet kon volleybollen. Doqrvoor kunt U voorof een schriftelijk
verzoek indienen bíj het bestuur. Voor bondscontributíe kan geen vrijstalling worden verkregen.

. Beëindiging lidmaotschop
Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen schriftelijk worden doorgegeven oon de ledenadministrotíe.
Restitutie van clubcontributie vindt ploots per kwortool. Bondscontributíe kon niet worden gerestitueerd.

' Nieuw lidmootschop
fnschrijvíng kon op ieder moment via een inschrijffonmulíer en
Senioren Euro 10

Alle jeugd Euro 7
Recreonten Euro 7
De betoling vindt ploots bij de zerste betoling von de contributie.

' Ledenadministratie
fnlichtingan wordan gaatne versfrekt door:
Ruud Hof lond, Einthovenloan 17,70OZ HE Doetinchem
Telef oon 0314-333209

Tijdens zijn afwezigheid kunt u ook contoct opnemen met penningmeesler
vind je op de lootste pogino van deze Orion Expres).
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In de Gelderlander van maandag 13-01-2003 schrijft sportverslaggever Dick Visser een korte
levensloop over Jan Bloem, n.a.v. zijn overlijden op zaterdag 11 januari. De redactie neemt deze
levensloop mee als waardering voor het vele werk dat Jan Bloem voor het Doetinchemse volleybal
(Phoenix en Orion) heeft gedaan.

Jan Bloem stond aan basis van

Volleybalclub Orion heeft

aÍgelopen zaterdag in de persoon

van Jan Bloem in kode tijd

opnieuw een prominent lid

verloren. Vorige week dinsdag

werd Joop te Dorsthorst, sponsor

en ex-bestuurslid van de

voormalige stichting TVD

(Topvolleybal Doetinchem) naar

zijn laatste rustplaats gebracht.

Bloem (74) stond in 1969 met

anderen aan de basis van de

Íusievereniging Orion die sinds

1974bijna onafgebroken in de

eredivisie speelt. Als leraar aan de

Willibrord-mulo raakte Bloem

betrokken bij het schoolvolleybal.

"De leerlingen en ikzelf ook, waren

zó enthousiast over het spel dat

we buiten de schoolwedstrijden

meer wilden spelen", verklaarde

Bloem later de vlucht die het

schoolvolleybal nam. Hij trainde in

de begintijd zelÍ het damesteam,

op het schoolplein. Daar kwam ook

het herenteam van de Willibrord-

mulo bij.

ln 1964 ging dit gezelschap onder

de naam Phoenix competitie

spelen. Henk Ketelaar, een nieuwe

gymnastiekleraar, nam de training

over van Jan Bloem. Huize Bloem

was en bleef het centrale punt,

fusieclu b Orion

waar na een verloren wedstrijd werd

uitgehuild. Daar werd bijvoorbeeld

ook besloten om de aanschaÍ van

nieuwe sportschoenen uit te stellen

omdat er anders geen benzinegeld

was voor het vervoer van de teams.

ln 1968 besloten Jan Bloem van

Phoenix en Jaap Zuiderduin van

VDS (ds. Van Dijkschool) te

fuseren. Een jaar ging het

gezelschap als Phoenix'68 door het

leven. ln 1969 volgde de 'grote

fusie'met DVC, de Doetinchemse

Volleybal Vereniging die al vanaf

1956 bestond. Het initiatief was van

DVC-voorzitter Roel Raterink. Hij

schoof met Bloem en anderen aan

tafel, en Orion was geboren. Jan

Bloem was daarna vele jaren

bestuurslid van Orion, waaronder
penningmeester. "Behalve een

aimabel persoon en een zeer

betrokken Orionlid was Jan zo'n

ouderwetse penningmeester die

precies wist hoe de zaken ervoor

stonden", weet Roel Booij die

dedien jaar lang met Jan Bloem

samenwerkte in het bestuur van

Orion.

Booij herdacht Bloem

zaterdagavond voor de wedstrijd

Orion-Capelle met een minuut

stilte.

Jan Bloem stond in

1969 met anderen

aan de basis van de

fusievereniging Orion

die sinds L974 bijna

onafgebroken in de

eredivisie speelt.

-
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Volleyballen bij Orion

SPORT

HET VERENIGINGSGEVOEL

en

Natuurlijk word je in de eerste plaats

lid van een sportvereniging om te

sporten. Als je dat kunt doen in een

vriendenteam, met mensen die het

goed met elkaar kunnen vinden, is

dat mooi meegenomen, Helemaal

aÍ is het als de vereniging ook nog

eens gezellig is. Als je lidmaatschap

verder gaai dan alleen trainen en

sporten. Als de spoftvereniging een

vaste waarde in je leven is die je

kunt vergelijken met je school of

GEZELLIGH EID

met de straat waarin je woont. Dat

krijg je als vereniging alleen voor

elkaar mét elkaar. Want alle leden

sàmen maken de vereniging. Als

bestuur of als kader kun je niet

meer doen dan zorgen voor een

aantal voorwaarden waaronder het

verenigingsgevoel - want daar

hebben we het over - de

gelegenheid krijgt te ontstaan en te

groeien.

ORION VOLLEYCAFÉ

Het nieuwe bestuur van Orion heeft

het verenigingsgevoel en de sÍeer

tot speerpunten van het beleid

gemaakt. Heel simpel, omdat in

een goede sfeer en plezierige

onderlinge verstandhoudingen de

beste dingen tot stand komen. ln de

vorige Orion Expres meldden we al

dat we er naar streven op zaterda-

gen bijvoorbeeld de horecaruimte in

de sporthal open te hebben.

Jammer genoeg hebben we dat niet

helemaal in eigen hand. We zijn

afhankelijk van de goede wil van de

exploitant en die heeft uiteraard zijn

eigen commerciële overwegingen.

Toch hopen we in goed overleg met

hem het 'Orion volleycafé' op

zaterdagen open te hebben en

Orionners en bezoekers gelegen-

heid te bieden een kop kofÍie of

thee of Írisdrank te drinken.

HALDIENST

Ook de haldienst mag je zien

als een manier om het

clubgevoel nieuw leven in te

blazen. Op de prikborden bij de

zaal hangt een schema waarop

staat aangegeven wanneer

welk team gevraagd wordt mee

te helpen bij het opbouwen en

afbreken van de volleybalvoor-

zieningen in de zaal. Ook de

bestuursleden zijn ingedeeld.

Elke zaterdag is er minimaal

één die even hard mee moet

doen en die voor iedereen

aanspreekbaar is over wat voor

Orion-ondeniverp dan ook. Zorg

er als team voor dat je in ieder

geval met voldoende mensen

aanwezig bent en regel zelf

vervanging als dat niet lukt.

Een telefoontje naar Henk

Bazen en hem opzadelen met

de problemen als een team

niet kan, is niet echt sportieÍ.

We rekenen op ieders inzet en

hulp.

'Orion volleycafé'

OE - lvlAART 2003 11
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34 TEAMS VAN 12 SCHOLEN

Sch oo Ivo I I eyba ltoe rn oo i

Op een regenachtige

woensdagmiddag in januari

werd in Rozengaarde het

schoolvol leyba ltoernooi

voor groep 8 van de

basisscholen gehouden. Er

hadden zich 34 teams

opgegeven afkomstig van

12 scholen.

De organisatie was die

middag in handen van de

minilijn van Orion.

Enthousiast geholpen door

Daan van Haarlem, Sander

Hugen, Martin Meijer, Maayke

Zoethout en Marieke Freriks.

De ruim 200 kinderen hebben

vanaf 13.30 uur met veel inzet

hun school vertegenwoordigd.

De Íinalepoules waren

natuurlijk erg spannend. De

grote winnaar van het

toernooiwas school

Hogenkamp die één, twee en

drie werd.

De grote winnaar van het toernooi was school

Hogenkamp die één, twee en drie werd.

Het winnende team van school Hogenkamp

Een verslagje:

lk zat in team 1 van school

Hogenkamp samen met Wesley,

Rienke, Kim, Mandy en Mayliss. ln

de eerste ronde speelden we tegen

"Dichterbij" en we wonnen met

dikke cijfers. Toen gingen we tegen

nog andere scholen. ln de tweede

ronde moesten we tegen "De Pas"

en "De Haven" en nog twee

scholen. ln de halve finale stonden

we tegenover onze eigen school,

Hogenkamp 2, het werd 16-12 voor

ons. De Íinale was superspannend.

Het was opnieuw tegen onze eigen

school, team 3. Eerst stonden we

achter met 12-10 en toen werd het

echt spannend. Bij het eindsignaal

stonden we net voor : met 17-16

waren we kampioen van

Doetinchem!!ll!! lk vond het

toernooi heel leuk, het was erg druk

in de sporthal. Jammer dat er gqen

Gelderse kampioenschappen zijn.

van Joris Bloem.
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OVERZICHT TOERNOOIEN

Het naderend voorjaar is

traditiegetrouw het seizoen

van de toernooien. Overal in

Nederland worden ze

gehouden en aan veel

toernooien kun je als team

deelnemen. Op deze pagina

een overzicht van de

uitnodigingen voor deelname

die Orion de laatste tijd

ontving. Het is aan elk Orion-

team zelf om te bepalen of het

mee wil doen aan een van de

toernooien. Ook de organisatie

rondom de deelname (reis en

verblijf) is de

verantwoordelijkheid van het

team zelf. Bij elk toernooi

vermelden we de adres- of

internetgegevens voor

inschrijving of voor het

aanvragen van

inschrijfformulieren of voor de

inschrijving.

Rondje langs de velden
lnternationaal volleybaltoernooi: 31 mei en 1 juni, Gennep

Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni organiseert de Stichting Promotie Volleybal

Flamingo's uit Gennep voor de 28 keer haar internationale volleybaltoernooi. Met

teams uit het 10 Europese landen mag het toernooi zich tot de grootste van

Europa rekenen. Er doen in totaal zo'n 3.000 volleyballers in ongeveer 300 teams

mee. Het unieke aanhet toernooi is dat de toernooivelden midden in de gezellige,

historische stadskern van Gennep liggen. ln hetzelfde weekend is Gennep tevens

het toneel van de Gennepse Volleybalfeesten. Bars en terrasjes zorgen voor een

prima sÍeer. Kortom, het bruist en borrelt in Gennep eind mei/begin juni.

Het inschrijÍgeld per team bedraagt euro 45.-. lnschrijven kan via email:

toernooi @Ílamingos,nl. Meer inÍormatie vindt u op de website: www.Ílamingos.nl.

lnternationaal Pinkstertoernooi:

7 juni 2003 in St. Anthonis

Op zaterdag 7, zondag B en maandag

9 juni aanstaande wordt in St. Anthonis

voor de 47" keer het traditionele

lnternationale Pinkstertoernooi

gehouden. Er wordt op dit door de

NEVOBO als Klassieker erkende

toernooi gespeeld in de Derde Divisie,

Topklasse, Promotieklasse en Eerste

Klasse. De winnaar van deze serie doet

op 8 en 9 juni mee in de Tweede

Divisie. Daarnaast wordt door de A-, B-

en C-jeugd op zaterdag gestreden om

het Open Nederlands Kampioenschap

op Gras voor jeugdteams.

lnschrijven dient te gebeuren voor 15

mei aanstaande. Meer inÍormatie en

i nschrijven via lpe1erc@eSnel=nl.

Bellen kan ook: Nelly Peters, 0485 -

382 998.

Het Blokkeer/Duinrelltoernooi: 13, 14 en 15 juni 2003 op Duinrellte

Wassenaar

Dit toernooi biedt op 50 (!) velden zo'n 25O volleybalteams de gelegenheid om op

een gedenkwaardige manier hun seizoen aÍ te sluiten. Een gigantisch spektakel

dat voor de 17" keer gehouden wordt. Op zaterdag speelt ieder team minstens vier

wedstrijden in de voorronden en op de zondag in de winnaars- en verliezersronden

wederom vier wedstrijden. Ook beachvolleybal ontbreekt in het programma.

Het toernooi wordt op de vrijdagavond geopend met de befaamde welkomstdisco.

Op zaterdag is er een barbecue en een feestavond. Voor het gehele weekend geldt

een speciaal toernooikampeertarieÍ van euro 16,50 p.p., inclusieÍ auto, caravan oÍ

tent, toeristenbelasting en gebruik attractiepark.

Meer inÍormatie, inschrijÍmogelilkheden en kosten per team vind je op

www.blokkeerduin rell.nl.

Meisjes jeugd in aktie
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Jongens jeugd in voorbereiding
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Het internationale DKV-toernooi: 14 en 1S juni in
Groningen

Op 14 en 15 juni 2003 organiseren drie Groningse

studentenverenigingen het 20" internationale DKV-

volleybaltoernooi. Het buitentoernooi is voor alle

districtsniveaus (vierde tot en met promotieklasse, dames-,

heren- en mixteams); het binnentoernooi is bedoeld voor alle

teams die uitkomen op nationaal niveau (derde tot en met

eredivisie). Het toernooi wordt op vrijdag 13 juni geopend

met een welkomstfeest. Tegen een geringe veygoeding

kunnen deelnemers overnachten op het sportcentrum van de

Rijksuniversiteit Groningen.

lnschrijven kan via de website van het toernooi:

www.dkvtoernooi.nl. Voor verdere vragen kun je mailen naar

inÍo @ dkvtoernooi.nl

Het Hajraa Buitentoernooi:21 en 22iuni 2003 in
Eindhoven

De Eindhovense Studenten Volleybal Vereniging Hajraa

organiseert voor de 25" keer het grootste Europese

buitenvolleybaltoernooi. lnschrijving staat open voor alle

niveaus, van eredivisie tot recreanten. Het streven is om elk

team vier wedstrijden per dag te laten spelen.

Van vrijdagavond 20 juni tot zondagavond 22 juni is er
gelegenheid tot kamperen op de toernooicamping, op het

terrein van de Technische Universiteit. Hajraa houdt rondom

het toernooi een aantal grote Íeesten. Het inschrijfgeld per

team bedraagt 50 euro. lnschrijven voor 17 mei 2003.

Je vindt alle informatie op www.hajraa.nl. SpeciÍieke vragen

stellen oÍ inschrijfformulieren aanvragen kan via

buitentoe rnooi @ hai raa. n L
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Het VierhoÍstedentoernooi: 14 en 15 juni 2003, Twello

Ook op 14 en 15 juni is er een toernooi in Twello, iets dichter

bij huis. Het Vierhofstedentoernooi wordt voor de 24 keer
gehouden. En wel op de sportvelden van het sportcomplex

van SV Voorwaarts in Twello. Het is een tweedaags toernooi,

waarbij er voor zelf meegebrachte tenten voldoende

kampeergelegenheid op het sportcomplex is. VanaÍ

vrijdagavond 14 juni is iedereen welkom. lnschrijving staat

open voor dames- en herenteams promotieklasse, eerte tot

en met derde klasse, junioren en recreanten en voor
gemengde recreatenteams.

Het inschrijÍgeld bedraagt 40 euro per team en 23 euro per

jeugdteam. Dit bedrag is inclusieÍ kampeergeld en zeven

entreekaarten voor de Íeestavond.

Je kunt met je team inschrijven via de webite

www.vierhoÍsteden.nl. Daarop kun je ook meer informatie en

alle belangrijke teleÍoonnummers vinden. Vragen kun je

stellen via vierhoÍsteden @ wxs.nl.

I

I
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OPEN CLUBKAM PIOENSCHAPPEN

VOOT MEISJES C
Een ronde verder

Begin dit jaaf op 4 januari,

traden onze C-jeugd

meisjes aan in Gennep voor

de eerste ronde van de

open clubkampioen-

schappen. Het team werd

begeleid door Hanneke

Bloem en Bert Snippe.

Na een voorspoedige reis naar

Gennep begon het team een beetje

zenuwachtig aan het toernooi.

Gelukkig liep het meteen al goed,

de meiden waren in vorm en de

eerste partijtjes wonnen ze

glansrijk. De stemming zat er goed

in, alles verliep naar wens.

Toen de laatste wedstrijd begon

hoefden we maar één setje te

winnen. Dat lukte, zo werden we

eerste en plaatsten we ons voor de

volgende ronde.

Het was een vermoeiende maaar

ook gezellige dag. Door dit succes

mag de C-jeugd op zaterdag 19

april aantreden in de tweede ronde.

Staand v.l.n.r. :Anne Snelting, Lindy

Volkers, Lotte Hobbelt, Mayka

Radstake, Marloes Voltman, Rienke

Gerritsen. Zittend: trainster Hanneke

Bloem, Kimberly Kistemaker, Puck

Berenbroek, Laura Bloem, coach

Beft Snippe.

COMPETITIE MEISJES C1

lk wil graag een stukje vertellen

over onze wedstrijden.

Wij spelen nu C en we hebben een

heel gezellig team en we zijn

allemaal tussen de 12 en 14. Het

gaat heel goed in onze poule, we

spelen nu hoofdklasse en gaan nek

aan nek met VCV. We strijden

allebei om de eerste plaats.

De ene week staan we tweede en

de andere week eerste.

Zo hebben we ook twee weken lang

samen met VCV de eerste plaats

gedeeld. De wedstrijden tegen VCV

zijn altijd de spannendste en de

OE - N4AART 2OO3

Maar de tweede wedstrijd speelden

we thuis in Rozegaarde en daar

wonnen wij weer met 3-1. Het is en

blijft dus heel spannend tussen ons.

We moeten nu dus afwachten hoe

wij en hoe VCV tegen de andere

teams zullen spelen.

Een tijdje geleden (op 15-02-03)

hebben we van Dash gewonnen

met 3-1. Het was jammer dat we

een hoofdaanvalster misten en een

goede verdediger. Misschien

winnen we volgende keer wel

Nek aan nek met VCV

leukste. De eerste helft van het

seizoen had VCV de eerste keer

dalze tegen ons speelde met

3-2 gewonnen. De tweede keer dat

we tegen VCV speelden wonnen wij

met 3-2. We hebben nu (in de

tweede helft van de competitie) ook

al weer 2 keer tegen VCV

gespeeld. Zij wonnen de eerste

wedstrijd van ons met 3-1. Ze

hadden zelfs een extra training

geregeld omdat ze zo graag van
ons wilden winnen!
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DAM ESLIJ N

Janneke

Wesselink:

Maximale uit
jezelf halen

In de maanden december en

januari hebben we prima

resultaten geboekt.

Daarnaast hebben we voor

onze mogelijkheden op dat

moment ook goed gespeeld.

Tegen tegenstanders die onder

ons stonden hebben we

gewonnen waardoor we nu een

aardige marge hebben

opgebouwd in de strijd tegen

degradatie.

DAMES 2

Nog een handvol punten
De laatste weken hebben we het er

behoorlijk bij laten zitten. Drie maal

een 4-0 nederlaag is niet goed.

Vooral de uitwedstrijd tegen Set-Up

dames 3 was bar en boos.

Gelukkig hebben we tegen de

nummer twee een prima prestatie

geleverd. Ons sterke wapen, de

service, draaide op volle toeren.

We missen aan het net lengte en

slagkracht om zelf consequent

punten te scoren. We zijn erg

afhankelijk van foulen van de

tegenstanders. Deze fouten

moeten door ons afgedwongen

worden door scherp te serveren en

agressief en met verstand te

blokkeren en te verdedigen.

Te veel speelsters hebben het de

afgelopen weken erbij laten zitten.

Er wordt gewoon niet door iedereen

hard genoeg gewerkt. Je moet als

speelster beter willen leren

volleyballen en daar moet je tijd en

inzet in steken. Dit wordt nogal

eens nagelaten. Een speelster dit

dit wel door heeft is Janneke

Wesselink. Zij is in mijn ogen het

voorbeeld hoe je met je sport bezig

moet zijn als je het maximale uit

jezelf wilt halen. Noortje Pasman

verdient een compliment omdat zij

ondanks daÍze weinig speelt zich

bijna altijd positieÍ opstelt.

lk hoop dat ik de speelsters de

komende weken zonder

wedstrijden, weer zover krijg dat ze

zich het wit voor de ogen gaan

volleyballen. We hebben nog een

handjevol punten nodig om volgend
jaar weer derde divisie te spelen.

We moeten het nu gaan laten zien.

DAMES 5 Steeds beter
Hai! Wij zijn dames 5, Ons team bestaat uit: Sabine (14) passer-

loper, Marlies (18) Mid, Kimberly (13) diagonaal/passer-loper,

Marissa (16) passer-loper, Kirsten (17) spelverdeelster, Femke

(16) Mid en Jill (15) spelverdeelster. Onze trainer heet Hugo en

sinds de tweede helft van de competitie is hij ook onze coach.

Dit bevalt goed. Zo kunnen we op de trainingen oefenen wat er
in de wedstrijd niet zo goed gaat. We trainen twee keer in de
week, 1,5 uur per keer. Op dinsdag trainen we in de gymzaal aan
de Lohmanlaan. En op donderdag maken we de sporthal
Rozegaarde onveilig! Vaak hebben we op zaterdag wedstrijden
uit en thuis, maar een enkele keer hebben we een uitwedstrijd
op vrijdagavond.
Aan het begin van de competitie ging het niet zo goed, dat kwam
omdat we elkaar nog niet zo goed kenden, want we spelen pas

sínds dit seizoen met dit team. Nu gaat het steeds beter in de
competitie, we pakken steeds meer sets en we winnen vaker de
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wedstrijden. Bij de thuiswed-
strijden hebben we altijd veel
publiek, ouders, familie en

vrienden komen ons dan

aanmoedigen, en dat helpt wel!
We hopen dat de laatste
com petitiewedstrijden goed
gaan/ dat we veel sets pakken

en dat het erg gezellig blijft!

groetjes Dames 5!
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DAMES 3
De vaste lezers van de Orion Expres hebben vorig jaar gelezen

en wellicht gezien hoe dames 3 druk bezig was met hulp van de

sponsor Chris Holtkamp Autoschade-herstelbedrijf, alle mogelijke

schade vlot weer te herstellen.

Voor aanvang van het seizoen

2002-2003 heeft dames 3

preventief werk gedaan in de vorm

van het aantrekken van

versterking. Naast de verlrouwde
gezichten van dames 3 maken nu

ook Letty, Kirsten en Amina deel

uit van ons team. Letty en Amina

zijn verlrouwde gezichten uit het

verleden van Orion, jaren geleden

hebben zij ook al de kleuren van

Orion verdedigd. Kirsten hebben

we van verder weg moeten halen.

Neergestreken in Doetinchem en

met volleyervaring uit Utrecht is zij

ons geheime wapen op de

buitenkant.

De vertrouwde krachten Vanessa

en Rolien zijn nog steeds druk

bezig om de schade te herstellen

van alle passes die in de buuft van

het net aankomen. ln het midden

gooien, vangen en slaan Petra,

Letty en Petra de ballen over het

net. En mocht de bal op buiten

Petra Snijder (links) en

Aukje Vollema zorgen al

jaren voor schade aan

de andere kant van het

net!

DAM ESLIJ N

In voor elk

herstel!
komen, dan zorgen Amina, Kirsten

en Aukje voor eventuele schade

aan de overkant.

Riemkje in een onopvallend libero-

shirt herstelt regelmatig de onrust ir

het achterveld door haar

verdedigende acties.

Een bijzondere schade expert is

Cindy, zij heeft het coachende werk

van Hugo moeten overnemen. Ja u

raadt het al, één van de onze vaste

schade experts is weggehaald door

concurrenten in de vereniging. Ook

hij doet nu schadeherstellend werk

bij verschillende teams.

De trouwe aanhang van dames 3

mist nog een naam, ja dat klopt de

naam van Hanneke. Het is wat

moeilijk om haar op een vaste

positie te noemen, omdat zij overal

wel wat schade probeert te

herstellen. Zowel op buiten als

spelverdeling kom je haar tegen. er

als het moet zelÍs op mid!

DAMES 6 Het beste beentje voor!
Na een moeizame start met

weer maar zeven speelsters,

werd er toch besloten het voor

de laatste keer te proberen om

ons beste beentje voor te

zetten en onze eer hoog te

houden.

Want aan inzet en betrokkenheid zal het niet liggen ondanks dat het erg

moeilijk is om weer zeven speelsters bij elkaar te krijgen. Lenen waar?

Recreanten? Jeugd? Tot nog toe is het steeds gelukt, ondanks blessures er

andere belangen elders. En we staan na een aanvankelijke Ílinke dip,

middenmoot... JIPPIE!l Een coach aangetrokken (dank u wel). De koppen

bij elkaar gestoken en: 'meiden, we gaan er voor! Wat er in de toekomst
ook nog komt, dít pakken ze ons niet meer af. WASH EN

GOOOOOOOO.
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TOERNOOIEN

Begin dit jaar hielden we voor

het eerst een Nieuwjaars-

toernooi. Een plezierige

combinatie van volleybal en

elkaar een goed nieuwjaar

wensen. Daarover kon je lezen

in de vorige Orion ExPres. De

meningen waren eensluidend:

'voor herhaling vatbaarl'

Seizoen 2002-2003

We denken daarom hard na over

een sooft 'Eindeseizoenstoernooi'

voor alle leden van Orion. Ook dit

soort toernooien draagt bij aan het

versterken van de onderlinge

banden. ln één van de volgende

uitgaven van Orion ExPres kun je

lezen oÍ de plannen ook

gerealiseerd kunnen worden.

Overigens, veel van deze

initiatieven komen nu - heel

begrijpelijk - van bestuurszijde,

maar niemand hoeÍt zich ervan te

laten weerhouden om mee te doen

met de organisatie oÍ zelÍ met

suggesties voor acties,

evenementen of gezellige

bijeenkomsten te komen. Schiet oP

een zaterdag in Rozengaarde eens

één van de bestuursleden aan als

je met een ideetje rondlooPt. We

horen graag van jel

BEDRI] FSVOLLEYBAL

* * * Neem ie sport mee naar ie werk | * * *

Oproep aan alle Orion-leden : Schrijf jou bedrijÍ in voor het bedrijÍsvolleybaltoernooi van 15 mei voor beginners of

22 mei voor gevorderden.

BedrijÍsvolleybal : Een leuke manier....

. om die suffe boekhouder ook eens te zien zweten!

. De chef-werkvloer eens te zien duiken!

. De kofÍiejuffrouw te zien smashen!

. Of de concurent op een andere manier te verslaan.

Per spelend team moeten er minimaal 2 dames in het veld staan

Kosten per team bedragen ' 25,-

Vul onderstaand strookje in en stuur vóór 28 maart op naar

Orion, postbus 492,7000 AL Doetinchem, t.n.v Bedrijfsvolleybal

* * * Neem ie werk mee naar ie sport | * * *

BedrijÍsnaam

Plaats : .......
Telefoonnummer bedrijÍscontact :.

Wil graag meedoen met het bedrijfsvolleybaltoernooi voor Beginners op 15 mei

Wil graag meedoen met het bedrijÍsvolleybaltoernooi voor Gevorderden op 22 mei

OE - MAART 2OO3
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NIEUWS UIT DE HERENLIJN

Dumphuis
verlengt SPONSORCONTRACT met heren 3 opnieuw!!

Dumphuis Doetinchem

heeft besloten opnieuw een

sponsorcontract aan te gaan

met Orion waarbij heren 3

wederom nieuw in de kleding

gezet wordt,

Sinds eind februari loopt heren 3 nu

rond in nieuwe bordeauxrode shirts

met broekjes mel daarnaast een

nieuw trainingspak en sporttas.

Speciaal voor de broodnodige

libero is er een apart shiftje.

Hiermee gaat het sponsorcontract

met Dumphuis Doetinchem zijn

4" termijn van 3 jaar in; binnen de

vereniging is het uniek dat één en

dezelfde zaakzolang sponsor is

van een team, nu dus al méér dan

10 jaar!

Orion Expres Seizoen 2002-2003

lI

Bijgaande foto ziet u heren 3 in

diverse kleding van de vorige

contractperioden, de komende

Orion Express een foto met de

nieuwste kleding.

Namens de vereniging en

natuurlijk namens heren 3

veel dank aan Dumphuis

Doetinchem!

Er staat wel Orion heren 4

boven maar is het wel heren
4? Als je naar de leeftijd van
ons team kijkt, zou je ook
kunnen zeggen Jongens 4. De

gemiddelde leeftijd van ons

team is namelijk 77 1aar.

Het is dan wel even wennen als je

moet spelen tegen teams waarbij de

tegenstander bij wijze van spreken
je vader had kunnen zijn. Laatst

speelden we een wedstrijd waarbij

voor de wedstrijd een speler van de

tegenstander werd gehuldigd omdat

hij 65 jaar was geworden. Het zou

OE - MAART 2OO3

HEREN 4 Jong en fanatiek

ook wel eens leuk zijn om tegen

leeftijdgenoten te volleyballen. Ons

team bestaat uit Sjors, Bob, Marc,

Sjoerd, Hans, Sander en Martin.

Vorig seizoen speelden we nog als
jongens A. We spelen in de derde

klasse en qua stand net onder de

middenmoot. ln de eerste

seizoenshelft moesten we nog erg

wennen aan het spel in de derde

klasse. Er werd door de

tegenstanders wat minder hard

aangevallen en meer prikballen

gespeeld. En uiteraard komen we

nog wat ervaring tekort. Maar de

laatste tijd spelen we wat minder

wisselvallig en spelen we een

redelijk niveau. Eind december zijn

we met ons team wezen

laserquesten en bowlen. En ook bij

deze spellen ging het er ook best

fanatiek aan toe.
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STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION

Sponsoravond
STO

Op 77 februari jl. was Orion te

gast bij één van haar top-

partners, namelijk Technisch

Handelsbureau Rensa in

Didam. Na de succesvolle

sponsoravond in december bij

Dozon in Doetinchem, was dit

de tweede bijeenkomst van

sponsoren en eventuele

toekomstige partners van

Stichting Topvolleybal Orion.

De toon was bij de eerste

ontmoeting gezet, dus het was

een uitdaging om er een weer

een leuk programma neer te

zetten.

werkzaamheden is iedereen dan

ook in staat gesteld om een

rondleiding door het logistieke

magazijn te volgen. Erg leuk om te

zien hoe enthousiast mensen

hiervan terug kwamen!

Na de pauze heeft Joop Burgers,

de opvolger van Jos Tiemessen als

voorzitter van de Stichting, het

woord genomen. Hierbij is uiteraard

nog even stilgestaan bij de acties

die we moeten ondernemen zowel

op de korte als op de lange termijn.

Hierna heeÍt Jos Tiemessen de

oude hoofdsponsor Nefit op een

toepasselijke manier bedankt. Een

origineel Nefit Orion shirt is hen

overhandigd. Vervolgens was het

woord aan Erik Hulzebosch. Een

fantastisch verhaal met lering en

vermaak zou ik bijna willen zeggen.

Erg leuk was de link die hij maakte

tussen de individuele sporter en het

belang van een sponsor.

Uiteraard bleven enige anekdotes

over de Elfstedentoch in 1997

(Hulzebosch finischte daar als 2")

niet achterwege. ln zijn voordracht

bracht hij in ieder geval genoeg

stof voor het gezellige naborrelen.

bij Rensa in Didam

Tevens wilde Orion graag van deze
gelegenheid gebruik maken om

afscheid te nemen van Nefit, de

oude hooÍdsponsor van Orion.

Omdat Rensa en Nefit zakelijke

belangen met elkaar hebben was

het des te toepasselijker om dat op

deze avond te doen. Ook de

gastspreker speelt hierin een rol: de

schaatsploeg van Erik Hulzebosch

wordt gesponsord door Nefit.

Na de ontvangst met een

aangekleed kopje kotfie en een

welkomstwoord is er wat verteld

over het bedrijf Rensa. Dit jaar

bestaat Rensa 50 jaar en dat is niet

niks! Hoe een klein bedrijf groot is
geworden, het bekende verhaal

geldt ook voor dit bedrijf. Af en toe

natuurlijk een afgewogen gok

nemen hoorl bij het

ondernemersschap, en dat heeft er

mede toe geleid dat Rensa de

huidige omvang heeft gekregen

(Rensa is een landelijk groothandel

op het gebied van

klimaatbeheersing, met zo'n 300

medewerkers in dienst). Om een

duidelijk beeld te krijgen van de

ERIK HULZEBOSCH
Een fantastisch
verhaal met lering
en vermaak
(Foto Bob Hengeveld)
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Jos Tiemessen overhandigt NeÍit een origineel volleybalshirt (FotoBobHengeveld)

STO

bij Rensa

Aan het eind van de avond lag er

inmiddels een uitdagende taak

voor Ubbink, de volgende toP-

sponsor die gastheer zal ziin van

een sponsoravond. De definitieve

datum van deze avond zal nog

volgen !

Augustine van Ree

Uit De Gelderlander van 18-02-2003

Orionspeler Justin

Sombroek heeft de

laatste achttien

gehaald van de

nationale

volleybalselectie

met het oog op de

World League

komende zomer.

ryà=

'Dit is voor mij een kans om verder te

komen, en die griip ik aan'

Sombroek bii laatste 18

voor World League

Sombroek overleeÍde de eerste

schiÍting waarmee bondscoach Beft

Goedkoop de voorloPige selectie

terugbracht van 22 naar achttien

spelers. Wytse Kooistra en Jeroen

Rauwerdink (PZDynamo), Lars

Lordheyd (BMC/SSS) en Joost van

der Hoek (Ortec/Nesselande) vielen

aÍ.

"Dit is voor mij een kans om verder

te komen, en die grijp ik aan", zo

reageerde Sombroek, die de

afgelopen tijd geen contact had met

Goedkoop. Er zijn ook nog geen

centrale trainingen geweest bij het

Nederlands team. Die beginnen in

mei na aÍloop van de comPetitie.

Sombroek: "Blijkbaar is mijn spel bii

Orion de bondscoach oPgevallen.

lk zit lekker in m'n vel en hooP oP

meer."

Goedkoop zal voor de World

League de groep nog tot veertien

spelers terugbrengen. Sombroek

weet niet hoe groot zijn kansen ziln

op een plaats in de deÍinitieve

selectie. "Vorig jaar waren

gevestigde spelers als Richard

Schuil en Guido Görtzen er niet bij.

lk weet niet in hoeverre zij dit jaar

wel meedoen. Daar is nog geen

overleg over geweest."

De concurrentie oP de Positie van

Sombroek is groot, want naast

Görtzen zijn ook Nummerdor en

Horstink passer/lopers.

lustin Sombroek
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TOPSPORTPLATFORM

De gemeente Doetinchem

gaat topsport in de

Achterhoek actief

stimuleren door te

bouwen aan een

topsportnetwerk en door

het aantrekken van

topsportevenementen.

Voorlopig (2003) trekt de

gemeente r 22.500 euro

uit om topsport in de

regio een impuls te

geven.

GEORGE DE JONG

De haalbaarheid van een

topsportaccom modatie

binnen Doetinchem wordt

onder de loep genomen.

George de Jong

vo orzitter
Tot op heden werkte de gemeente

Doetinchem op incidentele basis

mee aan topsportevenementen en

was geen sprake van een topsport-

beleid. ln opdracht van de

gemeente heeÍt het Olympisch

Steunpunt Gelderland onderzocht

welke mogelijkheden er binnen de

gemeente Doetinchem bestaan

voor een actief topsportbeleid en

welke rol de gemeente daarin kan

spelen.

TOPSPORTI N FRASTRUCTUU R

n de door het Olympisch

Steunpunt Gelderland uitgebrachte

notitie Topsport in Doetinchem

werd een vijftal scenario's voor de

ontwikkeling van het

topsportbeleid in Doetinchem

beschreven. Daarbij liet de

gemeente Doetinchem de

voorkeur uitgaan naar een

combinatie van: het opzetten van

een netwerk van organisaties dat

topsport wil stimuleren en het

organiseren van minimaal één

topsportevenement per jaar, maar

ook aan de topsportinfrastructuur

moet aandacht geschonken

worden. Het topsportbeleid blijft

daarbij niet beperkt tot

Doetinchem, maar wordt

uitgebreid naar de gehele regio

door samenwerking met alle

relevante pafiners.

De volgende stap was het

oprichten van een

topspodnetwerk. Dat is inmiddels

gebeurd en voor hellaar 2OO2-

2003 werd George de Jong gekozen

tot voorzitter van het Topsportplat-

Íorm.

KNELPUNTEN

Het platÍorm zal zich naast kleinere

projecten, waarmee actuele

knelpunten moeten worden

opgelost, gaan bezighouden met

zaken voor de lange termijn.

Het platform heeft de actuele

problemen nader bekeken. Het gaat

om accommodaties, medische

begeleiding en mentale coaching.

De meeste knelpunten liggen op het
'fysieke vlak' en zijn volgens het

platform niet direct op te lossen.

Wel worden op kofie termijn de

mogelijkheden voor dopingruimtes

c.q. medische ruimtes binnen de

h uidige sportaccommodaties nader

onderzocht. Als het nodig is worden

zij aangepast.

De topsportclubs krijgen de

mogelijkheid om via Olympisch

Steunpuni Gelderland een cursus

mentale coaching te volgen.

De komst van een topsportaccom-

modatie wordt gezien als een

project dat pas op langere termijn

kan worden uitgevoerd. Eerst

bekijkt het platform aan welke

wensen en eisen zo'n accommo-

datie moet voldoen.

Aansluitend wordt een marktver-

kennend onderzoek gehouden,

waarbij de haalbaarheid van een

dergelijke topsportaccommodatie

binnen Doetinchem onder de loep

wordt genomen.
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Op deze pagina vind je de namen en adressen van de bestuursleden van

volleybalvereniging Orion. Als je vragen, opmerkingen, suggesties of
ideeën hebt, bedenk dan eerst bij wie je het best terecht kunt. Dat bespaart

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: Wrmdieleman@puntkomma-tva.nl

Joke Emaus

Lourse de Colignystraat 5

700'l GD Doetinchem

tel. 345363

email : i.emaus@hetnet.n

Jos Pasman

Donker Cuftiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te1.341528

email : ipasman @xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

tel. 326184

email : roheme@planet.nl

Bed Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

1e1.344649 mobiel : 06-22541170

email : bert.snippe@ hetnet.nl

Bas Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

tel. 341885

email: Bas.bloem @ planet.nl

Henk Bazen

Pr. Alexande rslraal 1 22

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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BESTUU RLIJ K

Handige namen
en adressen

Wim Dieleman

Bas Bloem

Hennie van Haarlem
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