
de ledenvergadering op 18 juni in de SaZahal. overzicht van alle eindstanden. alles over
op 28 juni a.s. . stand van zaken Heren 1 . en nog veel meer...!
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l" : e e orgaan van volleybalvereniging Orion

Adres vereniging

=:s:cus.192--:l AL Doetinchem
-. i0314) 34 53 63
- schrijÍnummer Kamer van Koophandel
lentraal Gelderland V.401'l 9825

Juni seizoen 2002 - 2003 Nummer 3

Sa menstelling

I,r/im Dieleman
Joke Emaus
Jos Pasman

bestuur

Hennie van Haarlem
Marijke Menzo
Bas Bloem
Bert Snippe
Henk Bazen
VacatuÍe

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemene zaken
recreanten
heren
dames
Íaciliteiten
jeugd

Adres Stichting Topvolleybal
Postbus 666
AR Doetinchem
Tel: (0314) 33 57 73

Samenstelling bestuur STO

Joop Burgers voorzitter
Ed Jansen Venneboer penningmeester
Jan Dekker secretaris

Jos Tiemessen directeur

Management team STO

Augustine van Ree PR
Erik Veenstra technische zaken
Gerard Wesselink algemene zaken

In dit nummer:
2 Column voorzitter Bewogen

3 Bestuurlijk Advertenties en onkostenvergoedingen

5 Ledenvergadering 18 juni a.s. Om 19.30 uur in de

kantine van turnhal SaZa

7 De grote'Orion Familiedag'28 juni a.s. Beach-

volleyba ltoernooi

Dames 1 Het verhaal van de tien kleine negertjes

Eindtoernooi van 24 april j.l.

City beachvolleybal 19 en 20 juli a.s.

Uit de jeugdlijn Meisjes C1 kampioen

Eindstanden competitie
Heren 3 De kinderen van heren 3: gewoon, slim en

bijzonder

20 Jongenslijn
22 Verenigingssponsors
23 Heren 1 Nieuwe hoofdpartner Protect Eye

24 Jeugdlijn Mini D en circulatieteam

26 Stichting Topvolleybal Orion Overwinteren

28 Bestuurlijk Namen en adressen
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Redactie Orion Expres
-:az3nden stukken, suggesties, op- en

=='-a.< rgen kun je mailen aan
.,: . a- j^ 3 zonnet.nl of sturen naar
:: - :'::':,-: 25. 7003 DX Doetinchem

De volgende Orion Expres

verschijnt juli 2003

Kopij inleveren vóór 25 juni 2003

Bezorgers Orion Expres

wijk 1

Anne Julia & Eleonore Schut

Loouise de Colignystraat 5

wijk 2
Nicolle Linnenbank

Boddens Hosangstraat 18

Marjolijn van Haarlem

Einthovenlaan 25

wijk 3
Sander & Niek Hugen

Willem Dreeslaan 57

Anke & Laura Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

wiik 4/s
Jeroen Winkelman

Groen van Prinstererlaan 12

wijk 6
Marloes Wesselink

Alsemveld 20

Maayke Zoethout

Perzikbloesem 21

wiik 6/7
Ab Been

Plattenburgstraat 214

wijk 8/e
Karin Bazen

Prins Alexande rslr aa| 1 22

wijk e
Wessel Staal

J.G. Heuthorsistraat 35

Adverteerders centrum
Ab Been 0314 - 334832

Frans Tijssen
Nicolien Rensink

Íinanciéle zaken
administratieve
ondersteuning
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COLUMN
VOORZITTER

Het was een bewogen jaar

voor Orion. We balanceerden

op het randje van de afgrond,

maar zowel vereniging als

stichting lijken (we blijven

voorzichtigl) in-rustiger en

stabieler vaarwater terecht te

zijn gekomen.

WIM DIELEMAN

Rustiger vaarwater

Met een stringent financieel beleid

(dankzij strenge penningmeester Jos

Pasman) hebben we voor het eerst in

jaren een begroting gehanteerd die

uiteindelijk overeenkwam met de

gerealiseerde kosten en baten. Dat is

mooi, maar we dragen nog steeds het

verleden met ons mee. Ook daarin zijn

lichtpuntyes te melden. Vereniging en

stichting werken nauw samen aan het

terugbrengen van de schulden tot nihil.

En dat op een correcte en zorgvuldige

manier. Om ons heen blijkt op vele

plaatsen de bereid-heid aanwezig om

Orion door een moeilijke periode heen

te helpen, als we maar open en eerli.jk

blijven communiceren en er met ons

allen de schouders onder zetten.

OE - juni 2003

Bewog e n
Op de ledenvergadering op 18 juni

aanstaande zal het bestuur meer in

deiail ingaan op de huidige stand van

zaken binnen Orion. En op de ambities

die we als verenigrng koesteren. Want

zo langzamerhand begint daar weer

ruimte voor te ontstaan. Niet Íinancieel,

begrijp me goed, maar vooral in het

hooÍd. Niet alle aandacht hoeft meer

uit te gaan naar het verleden en de

daarbij horende problemen. Nee, we

kunnen ook de opbouw van de

vereniging weer ter hand gaan nemen.

Daarom presenteert het bestuur op de

ledenvergadering een concept

beleidsplan dat de komende jaren

richting moet geven aan alle plannen

om weer een gezonde, ambitieuze,

gezellige vereniging te worden die iets

betekent in Doetinchem en wijde

omgeving.

lk zie u graag op die 18e juni en wens

u veel leesplezier!

Wim Dieleman

(namens het bestuur)

Unieke kans

Het heeft even geduurd, maar hier is hij dan weer; de Orion Expres. De onre-

gelmatige verschijning heeft natuurlijk alles te maken met de andere drukke

werkzaamheden van de bij de redactie betrokken vrijwilligers. We weten dat

u daar het volste begrip voor heeft (toch?). Dat u ook vindt dat het maar al

te gemakkelijk is om vanachter de veilige zijlijn kritiek te leveren op mensen

in het veld. En dat u eigenlijk op een kans zit te wachten om kenbaar te

maken dat u ook wel iets zou willen doen binnen de vereniging.

Welnu, die kans bieden we u graag. Orion heeft behoefte aan vrijwilligers op

alle mogelijke gebieden. Er is binnen de vereniging veel werk te verzetten.

Het bestuur heeft het volste begrip voor elk argument dat een ieder met het

volste recht kan inbrengen tegen vrijwilligers-werk binnen de vereniging.

Maar vindt ook dat vele handen het werk lichter kunnen maken. Daarom

doen we een beroep op u om ons te helpen de vereniging verder op de been

te helpen. Dat kan al door bijvoorbeeld op een zaterdag eens een team naar

een uitwedstrijd te rijden, bij thuiswedstrijden te helpen in de sporthal, eens

een artikeltje te schrijven in de Orion Expres of een actie te helpen

organrseren. Orion kan mensen gebruiken die structureel iets willen doen

(trainen, begeleiden, coachen) of incidenteel (een actie ondersteunen,

zaalcoordinatie). Voelt u zich al een beetje schuldig? Mooi, dan kunt u

contact opnemen met één van de bestuursleden (zie de adressen achterin

deze Orion Expres). We zijn blij met elke aanmelding.

ï)



"'aYnra<
- 

,Y vv Seizoen 2002-2003

B ESTU U RLIJ K

Wanneer je ons nu in contact brengt met iemand die onze

vereniging wil steunen d.m.v. een advertentie in de Orion

Express dan ontvang je 5o/o van het af te spreken jaartarief

zoals in onderstaande tabel.

Deze 5olo geldt alleen voor het eerste seizoen van plaatsing.

Het is echter niet de bedoeling om zelÍ de aÍspraken met het bedrijÍ te

maken, je hoeft het ons alleen maar te melden (naam, telefoonnummer en

contactpersoon van gei'nteresseerd bedrijf) en wij doen de rest.

Wanneer alles rond is nemen wij weer contact met je op

Melden kun je het bij: Rensje van Haarlem, 0314-341589, h.haarlem@wxs.nl

Help mee met ADVERTENTIES
in de ORION EXPRES!!!!

Zwart-wit :

1/1 pagina € 270,--
!/2 pagina € 150,--
l/4 pagina € 90,--
1/B pagina € 60,--
KIeur (omslag) :

1/1 pagina € 400,--
7/2 pagina € 225,--

OPROEP!

Trainers:

Willen de trainers, die op jaarbasis

een onkostenvergeoding hebben

van meer dan Euro 700, hun

on kostendeclaratie over dit

seizoen zo spoedig mogelijk bij mij

ndrenen? De trainers die op

.aarbasis minder krijgen dan

=-': 700 hoeven niets in te

r 3^3. en krijgen het resterende

lee a-:cratisch in juni uitbetaald.

Spelers en speelsters:

Ook jullie reiskostendeclaraties Vm

mei graag zo spoedig mogelijk

indienen!!

On kostenvergoed ingen

Verder nog even een paar aandachtspunten:

Alleen spelers/speelsters die een getekend contract hebben, komen voor

een reiskosienvergoeding in aanmerking.

Onkostendeclaraties voor dit seizoen moeten voor 1 augustus 2003 in

mijn bezit zijn. Declaraties die nadien worden ingeleverd worden niet

uitbetaaldl!

Leden die een onkostendeclaratie indienen, maar hun contributie niet

betaald hebben, worden voor het bedrag van de achterstallige contributie

gekort.

Jos Pasman

Penningmeester

OE - juni 2OO3
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LEDENVERGADERING ORION

Aanstaande woensdag 18 juni houdt Orion haar

jaarlijkse ledenvergadering. U wordt daarvoor hierbij

van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 19.3O

uur en vindt plaats in de kantine van Turnhal SaZa aan

de Liemersweg (vlakbij de tennishal in Sportpark Zuid).

Het wordt een wat andere vergadering dan u

misschien gewend bent. Voor de pauze kijken we

terug op het aÍgelopen jaar, financieel en

organisatorisch. En brengen we u op de hoogte van

de huidige stand van zaken en van een paar

ontwikkelingen binnen de vereniging.

Na de pauze betrekken wij u graag bij de invulling van

het beleidsplan, waarmee het bestuur al enige tijd

bezig is. Na een algemene inleiding over het plan

willen we in kleine groepjes praten over de inhoud en

over aanpassingen en bijstellingen die wellicht nodig

zijn. Omdat we het beleidsplan vooral zien als de grote

'kapstok', willen we u ook vragen na te denken over de

verschillende 'jassen' die daar vervolgens aan moeten

komen te hangen (een technisch beleidsplan, een

sponsorplan, een communicatieplan enzovooft) en

over de inhoud van die deelplannen.

Dynamisch
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het bestuur

zoveel mogelijk leden te betrekken bij de

totstandkoming van de plannen. leders stem is daarin

ce angrijk. Tegelijkertijd willen we praktisch en

pragmatisch werken. Daarom is een en ander goed

voorcererd en stellen we voor ook de regie van de

edenvergadering strak te hanteren. Het gaat per slot

van rekening om een dynamisch beleidsplan dat zijn

waarde in de praktijk zal moeten bewijzen. En dat,

waar nodig en gelvenst, aangepast zal moeten en

kunnen worden.

18 JUNI
2003

Laat deze kans om mee te praten en mee te

beslissen over de toekomst van Orion niet aan je

voorbijgaan. Het bestuur verwelkomt je graag op

18 juni om 19.30 uur in de SaZa hal.

De agenda ziel er als volgt uit:

1. Opening

2, Mededelingen en verslag vorige

ledenvergadering

3. Terugblik, organisatorisch en financieel, op

het afgelopen seizoen

4. Presentatie voorlopige begroting 2003 -

2004

5. Contributies

6. Samenwerking Huevo

Pauze (van 20.30 uur tot 20.45 uur)

Clubtenue/clubkleuren in combinatie met

acties

Interactieve behandeling beleidsplan en

beg roti n gssyste mati ek

Rondvraag en sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

7.

8.

o

OE - juni 2OO3
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'Orion Fa m iliedag'

Het seizoen is afgelopen, de trainingen zijn achter de rug, de

vakantie komt eraan. Maar niet voordat we het jaar 2002-2003

afgesloten hebben met de grote 'Orion Familiedag'. Lees er eerst

alles over op deze pagina, En schrijf je dan snel inl

We zeiden het al eerder in de Orion

Expres: het'losse zand' van Orion

moet weer een stevrg Íundament

worden onder eer oergeze lige

vereniging, We z jn er nog b j lange na

niet, maar het bijna aÍgelopen seizoen

heb je daar al wat van kunnen merken

ln die lijn past de nieuwe manier

waarop we het seizoen willen aÍsluiten.

Op 28 juni aanstaande is iedereen

(herhaal: iedereen! Dus alle leden van

Orion, maar ook familie, vrienden.

buren, kennlssen, collega's) van harte

welkom op de Grote Orion Familiedag.

VanaÍ 11.00 uur 's ochtends maken we

er met z'n allen een spetterend Íeest

van, waarover je nog lang zult

napraten.

Door elkaar

Op de zandwinning van

Grondexploitatie Netterden (bedankt

voor het beschikbaar stellen van de

schitterende locatie, Bert en Dickl)

spelen we de hele dag een

beachvolleybaltoernooi met teams van

vier spelers. We maken daarbij geen

onderscheid bij de samenstelling van

de teans. Dus: jeugd en senioren.

dames en heren, prestatie en

recreatief ... alles mag door elkaar op

die 28e juni. Je kunt 1e opgeven met

een team, maar individueel inschrijven

is ook mogelijk. Bij de ndel ng van de

competitie houden we uiteraard

rekening met de sterkte van de teams.

28 JUNI De g rote

Hulde

Maar het uitqanqspunt s: plezier en De Grote orion Famitiedagl
lekker veel volleyba 1en,

Wanneer? 28 juni a.s.;

Waar? Op de zandwinning
De competitie wordt op deze dag

georganiseerd door het bestuur; de van Grondexploitatie

catering en de organisatie van alle Netterden aan de
andere activiteiten zijn in handen van Azewijnsestraat 13 in
de meisjes van Dames l. Om hun

begroting voor het komende seizoen Netterden;

'rond'te krijgen, steken zij dit seizoen Hoe taat? Vanaf 11.O0 uur 's
op verschillende manieren ook zelÍ de ochtends tot circa 19.oo uur;
handen uit de mouwen (zie ook elders

in deze uitgave). Alle hulde daarvoor! !l/Íe? redereen!

De opbrengsten van de Orion Wat? Een sportief
Familiedag gaan daarom voor het beachvoileybarevenement,
grootste deel naar Dames l. Volgens

aÍspraak gaat 2s procent naar de gecombineerd met tal van

algemene middelen van Orion. We andere activiteiten. Eten en
hopen dat 28 juni een fenomenaal drinken is vorop aanwezig!
succes wordt en het begin van een

lange traditie. Komt allemaal!

INSCHRIJFFORMULIER (Opsturen aan secretariaat Orion. Zie voor

adres achterin deze Orion Expres)

Ja, ik geeÍ mij op voor deelname aan de Grote Orion Familiedag!

Naam

Adres

Woonplaats

O lk doe mee met een team (vier personen)

O lk schrijf individueel in

(aankrursen wat van toepassing is)

Je kunt je ook opgeven via de website www.oriondoetinchem.nl

OE - juni 2OO3
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Het verhaal van de

TIEN KLEINE NEGERTJES

Een toch wel vreemd volleybalseizoen zit erop. Het kan

verkeren" is een uitdrukking die het afgelopen;aar wel erg van

toepassing is geweest op ons team. Vier wedstrijden en

ongeslagen. Toen sloeg het noodlot toe.

Daar waar Chantal al na enkele

trainingen was aÍgehaakt (Chantal

heeÍt inmiddels een enkelband operatie

ondergaan en hoopt in het verloop van

het komende seizoen weer met

volleybal te beginnen) kwam Danielle

op een training erg ongelukkig uit.

Enkelbanden. Een dag later sloeg het

noodlot helemaal toe: kruisbanden

Julyne. Na een aantal weken kregen

Judith en lnge last van de knietjes. Tot

overmaat van ramp werd ook de

schouder van Marieke tot rampgebied

verklaard. Tot de dag van vandaag

ondervinden de laatstgenoemde

speelsters nog steeds last van de

blessures. Julyne traint weer, maar

denkt erover na om toch nog een keer

naar haar knie te laten kijken

(meniscus?); lnge is al geopereerd en

hoopt spoedig met de revalidatie te

kunnen beginnen. Judith hoopt het ei

van Columbus in de vorm van nieuw

schoeisel gevonden te hebben en

Marieke hoopt genezing in de vorm

van rust te krijgen. Vakantie naar

Lourdes zou volgens kenners

oplossing kunnen brengen. Toch nog

5e worden is dan een prestatie die er

wezen mag. Een paar ongelukkige

wedstrildjes deden ons de das om.

We houden een goed gevoel aan dit

seizoen over: de uitwedstrijden tegen

OE - juni 2OO3

DAMES 1

]UDITH SPEKSCHOOR EN INGE STRIIBOSCH : Blessures

Vrevok, Abcoude, Rijnmond en

Vocasa. Thuis tegen Activia, Abcoude,

Nesselande en als hoogtepunt de

regioÍinale in en tegen dynamo

Tubbergen en daaropvolgend de strijd

om een plaats in de kwartÍinale voor

de nationale beker tegen Martinus.

ln ons laatste tribune bulletin konden

we al melding maken van het Íeit dat

alle speelsters ook het komende jaar

weer het Orion shirt willen dragen. Dat

geeÍt aan dat het wel goed zit.

lnmiddels kunnen we melding maken

van het feit dat Rianne Meiler,

speelster van Stam SovoCo uit Soest

van plan is om de Orionkleuren het

<omende seizoen te verdedigen.

B anne is 17 lentes jong en maakt deel

uit van de Nationale jeugdselectie. Het

moge duidelijk zijn dat we erg

rngenomen zijn met Rianne's keuze.

Ook zijn we momenteel nog bezig met

een spelverdeelster, daar het nog even

zal duren voordat Chantal weer

helemaal de oude is. Hopelijk draaien

we het komende seizoen zonder al

teveel blessures. Het zou dan een nog

mooier jaar kunnen worden.

Hebben we het dan goed gedaan? Ja ,

en een volmondig Ja. Twee

ongelukkige wedstrijden minder

verloren en we hadden tot het einde
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DAMES 1

De damesgroep realiseerde zich al snel dat men dit jaar met

bescheiden middelen moest overleven. Toch hadden we het

afgelopen jaar een aantal minimale eisen, Het bestuur heeft zijn

best gedaan die allemaal in te willigen.

IV]ARINUS WOUTERSE

'Wat voor mi.1 belangrijk is dat

mensen hun best doen om er

iets goeds van te maken'
om de prijzen meegestreden.

De posten rondom het team waren

weer goed bezet. Ruud als manager;

bedankt Ruud. Alle lijnrechters en de

mensen die het wedstrijdsecretariaat

bemanden (bedankt Henk) en dus bij

iedere thuiswedstrrjd t'ouw aanwez g

waren: hulde. We mochten dtt seizoen

mede gebruik maken van de medische

staÍ van heren 1. Bert, Bob Dank !

Martin die weer trouw zijn soepje en

broodjes klaar had als we daar om

vroegen, bedankt Martin, alleen wat

minder zout de volgende keer. Loeki

en Jan voor het tribunebulletin, die

zagen er iedere keer weer erg goed

uitl (Dank aan de sponsors die het

bulletin mogelijk maken). Wedeo, wat

moeten we zonder de bus beginnen:

erg bedankt ! We waarderen het zeer.

Holland Pharma: bedankt Jan voor.je

Íinanciële ondersteuning.

Toeschouwers: bedankt, we hopen ook

het komende jaar weer op deze trouwe

aanhang te mogen rekenen. Als laatste

(ik ben er zeker wat vergeten, mijn

excuses daarvoor) bedank ik het

bestuur. We zijn, met name in de

eerste maanden. op zeer gespannen

voet met elkaar in zee gegaan. lk heb

het idee dat dit bestuur in de loop van

het jaar het vertrouwen van de groep

gewonnen heeft. De damesgroep

realiseerde zich al snel dat men dit jaar

met bescheiden middelen moest

overleven. Toch hadden we het

OE - juni 2OO3

afgelopen jaar een aanta minimale

eisen. Het bestuur heeft ziln best

gedaan d e allemaal in te r,,, I gen. Dit

is een basisbehoeÍ1e om op een goede

manier spoft te kunnen bedrijven. Een

gevoel serieus genomen te worden,

erbij te horen! Uiteindelijk vindt men

dat terug in de beslissing van de

speelsters en begeleiding om er toch

nog een jaar bij aan te plakken.

Voor het komende jaar ziel het er nog

beter uit. Een aantal bedrijven heeft al

toegezegd het damesteam Íinancieel

te willen steunen; het begin is er dus.

Een aantal mensen is daarvoor druk in

de weer geweest. Jammer dat de

Orion dameslijn de laatste tijd zo nu en

dan wat negatieÍ in de krant heeft

gestaan; waar worden geen Íouten

gemaakt? Wat voor mij belangrijk is

dat mensen hun best doen om er iets

goeds van te maken, dan kan het

gebeuren dat je de plank volkomen

mis slaat. De goede zaken worden

vaak onderbelicht in de krant,

eventueel gemaakte fouten krijgen dat

extra beetje aandacht dat ze eigenlijk

niet gebruiken kunnen. Soms terecht,

maar soms ook uit het verband gerukt,

eenzijdig belicht en sterk

ongenuanceerd. Tenslotte vraag ik me

aÍ wat het toevoegt aan het nieuws.

Riooljournalistiek noemt men dit

Íenomeen in Engeland.

Alle Orion leden die dit stukje lezen,

maar nog nooit een wedstrijd van

dames t hebben bezocht, nodigen we

toch eens uit om te komen kijken. Het

is zeker de moeite van het proberen

waard. 6 September is een uitgelezen

mogelijkheid om kennis met het team

te maken. We houden dan wederom

ons jaarlijks terugkerend

voorbereidingstoernooi. Ook dit jaar

weer met louter eredivisieploegen als

tegenstanders. Volco Ommen, Donitas,

Sliedrecht Sport, Longa'59, Martinus

en uit Belgie: Astrix Kieldrecht en

Melsele. Allen topploegen uit de

Nederlandse en Belgische competitie.

Het verhaal van de tien kleine

negertjes moet dan maar eens

afgelopen zijn, oÍ het moet zo zijn dat

we allemaal lekker gebruind van

vakantie terug zijn komen.

Marinus Wouterse

6 SEPTEMBER 2OO3

Ons jaarlijks terugkerend

voo rbereid i n gstoernooi
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GOED BEZET EINDTOERNOOI

OP 24 APRIL

Het leek het bestuur een leuk

idee om vlot na het afloPen

van de competitie de senioren

spelers en speelsters oP te

trommelen voor een mix-

toernooitje. Na de instuif van

2 januari waren de reacties

positief, dus werd er nu een

vervolg aan gegeven.

op donderdag 24 april liepen kort na zevenen al de eerste enthousiastelingen

rond en speelde men zich warm. De namen kwamen op papier en nadat er Ílink

werd gemixed stonden er maar lieÍst acht teams aan de start.

Het niveau was alleraardigst en het was mooi om te zien hoe er werd

samengespeeld. De Orionleden trakteerden elkaar op fraaie rally's en vooral het

spelplezier was duidelijk aanwezig. Dat het ook hier toch ook wel om de punten

ging bleek ook, want er werd behoorlijk verdedigd. Het leukste was natuurlijk om

iemand van je "eigen'team te grazen te nemen. Het grootste pluspunt van de

avond was dat veel leden elkaar nader leerde kennen en dat gebeurde heerlijk

spontaan. Opvallend was dat de scheidsrechtersstoel steeds snel bezet was en er

lekker ontspannen geÍloten werd. Uiteraard met veel "commentaar" uit het veld.

Na drie potjes in de poule volgden de overkruisingswedstrijden en daarna de

Íinales. TeamT won de eindstrijd en ontving in de kantine een heerliike schaal

bitterballen. Menigeen bleef nog even gezellig napraten.

Eervolle vermelding

De meeste teams waren goed vertegenwoordigd, maar een eervolle vermelding is

er voor dames 1. Trainer Marinus Wouters kreeg het voor elkaar om zijn hele

selectie op de been te brengen en de dames hadden er duidelijk zin in. Zii zullen

er zeker enkele supporters bijhebben in het nieuwe seizoen! Opvallend was wel

dat zij hun eigen Marinus steeds van moeilijke ballen voorzagen. Hij staakte dan

ook halverwege de avond de strijd met een niet meer zo Íitte knie. Ook de

jeugdige senioren van heren 4 en dames 5 waren volop van de partij.

we hopen elkaar weer te treffen op zaterdag 28 juni bij de eindgebeuren van dit

seizoen.

CITY BEACHVOLLEYBAL 2OO3

Op 19 en 20 juli a.s. is het

weer zover: in samenwerking

met de Doetinchemse Horeca

organiseert Orion weer het

City Beachvolleybal.

Deze keer worden er 3 velden

aangelegd rondom de kerk oP het

Simonsplein en de nieuwe

Horecavereniging in Doetinchem zal

zorgen voor een gezellige omlijsting

van het gebeuren . zo zal er veel

muziek zijn en is de zondag (wanneer

de Íinales gespeeld worden) ook

koopzondag !!

De opzet is deze keer wel iets anders

als voorgaande jaren : er doen alleen

zgn. horecateams mee.

Wil je meedoen dan zul 1e je dus via

een horecabedrijÍ in Doetinchem

moeten inschri.jven, er is plaats voor

maximaal 32 horecateams.
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MEISJES C1UIT DE JEUGDLIJN

Het leek toch nog erg

spannend te gaan worden aan

het eind van onze dubbele

competitie van 20

wedstrijden....! VCV mC1 en

ons team waren in een nek

aan nek- race verwikkeld,

waarbij we allebei af en toe

ergens een puntje lieten liggen

dat we feitelijk hard nodig

hadden. De ontknoping liet op

zich wachten tot de laatste

competitiedag waarbij wij licht

in het voordeel waren. VCV

was afhankelijk van de uitslag

van onze laatste wedstrijd: als

wij zouden winnen met 4-0

dan waren we kampioen,

terwijl VCV hun laatste

wedstrijd nog na ons zou

moeten spelen.... Als wij een

set lieten liggen, dan moesten

wij hun resultaat afwachten......

,ÓG--

Het kampioensteam!
Voorste rij vlnr: Noortje, Anke, Rienke, Laura en Frederieke

Achterste rij vlnr: Lindy, Puck, Robin en Eleonore

Zoals verwacht startten we die laatste wedstrijd vastberaden tegen Sparta, maar

we lieten toch wat nerveus spel zien. Natuurlijk was dat geen wonder; de tribune

zat vol familie en bekenden! Houd dan je zenuwen maar eens in bedwang! De

eerste set ging volgens planning: soepel speelden we de tegenstander weg naar

een 25-10. De tweede set werden we een beetje overmoedig en lieten we wat

steekjes vallen, maar toch een setwinst van 25-17 .

ln de derde set werd de concentratie weer goed vastgehouden en wonnen we met

25-10. Nog maar één setje te gaanl....... De 4e set begon: bibbers in de knieën,

en zenuwen in het spel... zo dichtbij een kampioensschapl

We maakten het spannender dan nodig was. Spafia kwam met een goede serve

dichterbij en wij gaven hen door persoonlijk Íoutjes een aantal punten cadeau.

Spaans benauwd kregen we het toen ze tot 22 punten naderen! Gelukkig stonden

we nog met 2 punten voor. Een zucht van verlichting ging door het publiek toen de

25e punt drrect daarna werd gescoord! Kampioen!

HANNEKE BLOEM- LOVINK

Meisjes C1 kijkt terug op een geslaagd

sportief seizoen
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MEISJES Cl KAMPIOEN

Er werden mooie woorden gesproken door voorzitter Wim en

Maarten van de jeugdlijn Een persoonlijke ijsbon voor Friul -

inmiddels al op, helaas- werd enthousiast ontvangen door de

teamleden. Bedanktl

Omdat we kampioen lvaren in onze hooÍdklasse mochten we

een week later op 17 apri nog tegen de kampioen van een

andere hoofdk asse spelen om onderling uit te maken wie er

naar de erndronde van de gesloten clubkampioenschappen

mocht gaan Stel je voor, dat je dan bij de beste teams van

Nede'a'd zo; erndigen.. .

Set-up uit Ootmarsum bleek jammer genoeg een duidelijk

maatje te groot voor ons en kans oos verloren we deze (best

of five) partij met 3-0. Weg droom..,.

Dit jaar waren we ballenmeisje bij de thuiswedstrijden van

Heren 1. We vonden het leuk om dat

te doen.

We willen Heren 1 bedanken voor het

geld voor MacDonald's en voor de

entreekaarten die we hebben gekregen

voor de Word League wedstrijd

Nederland- Cuba op 1 juni a.s. in Ahoy

in Rotterdam! We zullen Nederland luid

aanmoedigen!

Meisjes C1 kijkt terug op een geslaagd

sportief seizoen! Maar het was ook

een heel gezellig seizoen! Dus (op

shi(nummer): Frederieke, Laura, Anke,

Rienke, Noortje, Eleonore, Lindy, Puck

en Robin: bedankt!

Volgend jaar gaat een gedeelte van dit

team 'ruiken'aan de B competitie (met

hoger net en groter veld) en een

gedeelte zal nog een jaar doorgaan in

de C competitie. Succes allemaal!

MEISJES 81MEISJES A
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EIN DSTAN DEN SEIZOEN 2002-2003
Eerste divisie B dames

team
1 Vrevok
2 Abcoude
3 Activia
4 Nesselande
5 Orion
6 lnter Rijswijk
7 Utrecht
8 Rijnmond
9 Peelpush
10 Geevers/ VCL
11 Vocasa
12 Havoc

team
1 Dynamo-Neede D1
2 Smash'68 D1

3 Spada D1

4 Longa'S9 D3
5 VIOS EeÍde D1

6 Orion D3
7 Favorita D'l
8 Pelgrum/Dash D2
9 DVO D1

10 Havoc D2
11 Wevoc D.l
12 Labyellov D1

team
1 Halley D3
2 Verhoeve/Focus D3
3 Sparta D3
4 Labyellov D2
5 Dynamo-Neede D4
6 Victoria D2
7 Orion D4
8 Mevo D1

9 Willems/Gemini D1
10 Givo'92 D1

1'l 't Peeske D1

12 SV Halle D1

team
Longa'59 D5
Vollverijs D2
WIK D2
Verhoeve/Focus D2
Tornado-Laren D1
Bovo D2
Orion D5
Revoc D1

Volga D1

Boemerang D4
Avanti D3

VivanteArVivoc D3

Promotieklasse B Dames

wedstr. punten sets-vt
22 78 65-28
22 77 62-30
22 76 63- 31

22 68 55-37
22 66 56-39
22 57 50-46
22 52 45-49
22 61 42-t9
// 44 4ll---

22 42 36-56 D

22 28 27-69D
22 21 21-74D

wedstr. punten sets-vt
22 94 75-16 K
22 78 63-27
22 71 56-34
22 64 55 - 4'1

22 58 51-46
22 58 49-44
22 57 49-46
22 47 42-53
22 45 40-53
22 41 35-58 H
22 33 30-65 D
22 14 14 -76 D

wedstr. punten sets-vt
22 84 67-25 K
22 73 62-33
22 65 54-40
22 62 56-44
22 59 50-45
22 52 47-54
22 52 46-50
22 48 42-53
22 47 41-52
22 42 39-57 H
22 38 36-62 D
22 38 34-59 D

wedstr. punten sets-vt
22 83 69-26 K
22 82 67 -26 P
22 79 65-27
22 76 63-30
22 68 55-36
22 55 46-47
22 53 44-47
22 52 42- 46
22 48 41-52
22 40 34-56 H
22 14 13-76 D
22 10 10-80 D

3e Divisie Dames Oost
team wedstr. punten sets-vt

1 Halley D1 22 87 70 - 22 K
2 Drck Peters/DeVoKo D'l 22 74 62 - 33 pD
3 Arke Pollux D2 22 Z0 SB - 35
4 Krekkers Dl 22 62 53 - 41
5 Akku-Frt Savico Dl 22 57 49 - 45
6 Boemerang D1 22 53 46 - 49
7 Orion D2 22 51 46 - 53
8 Sa"s F ash D1 22 47 42 - Ss
e ser up b3 LJ3 22 46 41 - 53
to t,'1ïsH D1 22 43 39 - 57 D
1 1 Flevoil Dl 22 35 32 - 62 D
12 Peigrum Dash Dt 22 35 31 - 64 D

3e Divisie Heren Oost

team
1 Bovo H1

2 Sans/Flash H1

3 Harambee H1
4 VCV H1

5 Bovo H2
6 Victoria H 1

7 Time Out'75 H1

8 Orion H2
9 Wevoc H1

10 AD SteggeAffVC H1.r1 ROC Hl
12 Set Up'65 H2

wedstr. punten sets-vt
22 95 76-14 K
22 84 67-24 P
22 83 66-23
22 62 51-41
22 60 50-41
22 47 41-53
22 44 38-57
22 43 36-55
22 40 34-57
22 35 37-58 D
22 31 29-65 D
22 31 27-64 D

le Klasse D Heren2e Klasse H Dames

1

2
3
4
E

6
-7

8
I
10
11

't

z
3
4
tr

6
7
I
9
't0

11

12

1

2
3
4
5
6
7
8
o

10
11

12

2e Klasse F Dames

team
DVO H1

Halley H2
Volga H1

Wevoc H2
Labyellov H1

Orion H3
the Phantoms H1

KSV H1

Bovo H4
VCV H2
Side Out H.1

team
Longa'S9 D6
Huevo'8S D2
VivanteAlVivoc D4
Wevoc D3
VCV D4
DES D2
Side Out D4
Orion D6
Favorita D4
Labyellov D4
Verhoeve/Focus D4
ReÍlex D2

wedstr. punten sets-vt
20 80 65-19 K
20 67 55-28
20 67 55-31
20 58 50-39
20 52 45-42
20 46 4't - 47
20 43 40-50
20 38 33-50
20 36 32-54
20 34 3't -55 D
20 29 27-59 D

3e Klasse L Dames

wedstr. punten sets-vt
22 96 77-13 K
22 93 75-16 P
22 82 69-26
22 78 66-28
22 48 42-52
22 48 41-53
22 40 36-60
22 39 33-58
22 38 34-61
22 37 32-62 cH
22 31 28-66 D
22 30 27-65 D
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1

I

J
4
5
6
7
8
o

10
11

3e KIasse K Heren

team wedstr. punten sets-vt
Marvo'76 H1 20 100 B0 - O K
Socii H1 20 74 59 - 23 p
Victoria H5 20 57 46 - 36
Longa'S9 H6 20 55 47 - 89
VivanteAtVivoc H5 20 55 47 - 39
Orion H4 20 53 44 - 41
DVO H4 20 49 42 - 43
sparta H2 20 48 41 - 43
Favorita H4 20 22 21 - 64 H
Volga H4 20 21 19 - 64 D
Mevo H2 20 16 15 - 69 D

4e Klasse K Heren

team wedstr. punten sets-vt
1 Marvo'76 H2 16 66 54 - 14 K
2 Orion H5 16 56 4T - 21
3 ROHDA H2 16 56 47 _ 23
4 VYVHI 16 52 43_24
5 Blok'71 H2 16 40 g4 - g4
6 Labyellov H4 16 3Z 31 - 35
7 Smash'68 H3 16 36 31 - 37
8 Willems/Gemini H4 16 15 13 - 52
9 Vollverijs H4 16 -3 Z - 62 Xi

team
1 Victoria JC1
2 Vollverijs JCI
3 Orion JC2
4 Labyellov JC1
5 VCV JC2

team
1 Willems/Gemini MB1
2 Longa'S9 MB1
3 Orion MB1
4 Sparta MB1
5 Pajodos MB1

wedstr. punten sets-vt
8 31 25-9 K
8 21 18-17
8 20 17-18
8 18 16-18
B 10 10-24

wedstr. punten sets-vt
8 27 22-11
8 27 22-11 K
8 22 18 -'t5
8 20 17-17
8 4 4-29

C-Jongens 2e Klas E2

4e Klasse J Heren

team wedstr. punten sets-vt
Willems/Gemini H5 20 91 72 - B K
BVC73 H2 20 79 63 - 19
Avanti H3 20 68 SS - 28
Dijkman/WSV H3 20 60 S0 - 35
Orion H6 20 52 48 - 36 X1
Brevolk H1 20 49 42 - 4O
Tornado-Laren H2 20 36 32 - Sg
VIOS Eefde H3 20 33 29 - Ss
RVV Tornax H2 20 31 28 - 58
Cupido H3 20 25 22 - 62
lsivol H3 20 Zt 19 - 63

A-Meisjes 2e Klas D2

team wedstr. punten sets-vt
Vivante/Wivoc MA1 10 42 34 - B K
Orion MA1 10 29 25 - 19
SC Gorssel MA1 10 28 24 - ZO
KSV MAl 10 22 19 - 25
BVC',73 MA2 10 15 15 - 29
scM MA1 10 14 13 - 29

1

2

3
4
5

6
7

8

I
10
'11

A-Jongens Kampklas B
team wedstr. punten sets-vt

1 DilkmaniWsv JA1 9 43 34 - 2 K
2 Orion JA1 I 30 24 - 12
3 Labyellov JAI I 29 24 - 13
4 Huevo'85 JA1 I 27 25 - t1 X1
5 ReÍlex JA1 9 1Z 14 - 23
6 AvantiJAl I 13 16 - 22 X1
7 BVC',73 JA1 I 11 10 - 28
B Verhoeve/FocusXA1 9 0 O-36

B-Meisjes Hoofdklas 82

1

2
2

4
E

6

B-Meisjes le Klas G2

team wedstr. punten sets-vt
1 DVOMBI 8 31 25_9 K
2 Wevoc MB1 8 24 21 - 14
3 KSVMBI I 22 19_16
4 Sv Harfsen MB2 I 19 17 - 19
5 OrionMB2 8 4 4-28

B-Meisjes 3e Klas F2

C-Jongens 2e Klas D2

team wedstr. punten sets-vt
1 DijkmanMsv JCl 10 41 94 - 9 K
2 Orion JC1 10 33 2Z - 14
3 Bovo JC1 t0 25 ZZ - 22
4 Spada JC1 10 Zg 18 - 22
5 Dynamo-Neede JC1 10 i8 16 - 27
6 W|KJC2 10 10 9-32

B-Jongens Kampklas B
team
Wevoc JB1
Bovo JB1
Orion J81
Avanti XB1
Longa'59 JB1

team
1 Verhoeve/Focus MBl
2 DVO MB3
3 Huevo'85 MB1
4 Victoria MB3
5 Orion MB3

wedstr. punten sets-vt
8 30 24-10 K
8 26 21-11
8 18 15-17
B 17 14-20
I 9 9-25

C-Meisjes Kampklas B

1

2
3
4
5

wedstr. punten sets-vt
8 36 2g-4 K
8 26 21-12
8 25 20-12
8 7 6-27
8 6 6-27

team
Orion MC1
VCV MC1
Pelgrum/Dash MC1
VIOS EeÍde MC1
Huevo'8S MC1
Sparta MC1

wedstr- punten sels-vt
20 83 67-16 K
20 82 67-17
20 60 48-35
20 37 31-51
20 20 19-64
20 18 17-66

1

2
J

4
5
6
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HEREN 3

De kinderen van Heren 3
Er is mij gevraagd om iets over Heren 3 te schrijven. Nou, ik moet je

zeggen dat va t niet mee. Niet omdat er met H3 niets te beleven valt,

want er gebeurt genoeg. Maar om alle belevenissen van dit allegaartje

op te schrilven is veel te veel en waarschi.lnlijk voor buitenstaanders

niet interessant. Daarom zal ik het maar zo proberen te schri;ven dat

jullie op het eind van het verhaal een beeld hebben van H3, met er

tussendoor wat meer persoonlilke noten naar de spelers toe,

Gewoon

H3 is eigenlijk maar een heel gewoon

team. Wel een mannenteam, dat blijkt

niet alleen uit de vele soorten

gesprekken die er gevoerd worden. Je

merkt het vooral aan het Íeit dat waar

het gespreksonderwerp ook over gaat,

het komt altijd uit op sex. En dan praat

ik maar niet over de papieren

oliÍantjes, die onze trainer I coach op

het eind van de training uitdeelde ter

voorbereiding voor de volgende

wedstrijd, ja, ja.

H3 is eigenlijk niets bljzonders. We

spe en al jaren eerste kias Àee

!e,,'roor \t/e rebben totaa .l 2 spelers

en dat s r',,e o lzonder en daai'naast

heel erg noodzakelljk.

Dat wij zo veel spelers nodig hebben

heeÍt meerdere oorzaken. Gezien de

leeÍtijd van onze spelers is 12 spelers

echt nodig. Conditioneel geeÍt dit veel

ruimte om tijdens de wedstrijd te

wisselen. Lichamelijk geeÍt het de

ruimte om de blessures bij de spelers

op te vangen. lk moet wel zeggen dat

er wel een paar medische wonders in

ons team rondlopen. Een enkeling

komt een kwartier eerder dan de rest

om de tijd te hebben om zich om te

,.leder' en zijn lichaam te voorzren van

enige hulpmiddelen om uit elkaar

vallen te voorkomen. Gelukkig hebben

we zoveel spelers dat we soms nog

net 7 op de been kunnen krijgen.

Slim

Op het eind van het seizoen eindigen

we meestal bovenin, kampioen worden

(willen) we meestal niet, laat staan dat

we degraderen. Dit seizoen begonnen

we heel goed en na de eerste helÍt

stonden we vierde. Helaas is hier de

klad in gekomen. We hebben last van

een Vitesse oÍ de GraaÍschap virus. De

laatste paar wedstrijden verlopen zeer

slecht en helaas zakken we aÍ,

Degraderen kunnen ,.,,,e ntet Wrj zijn

natuurlilk wel zo sl m o.n n de eerste

helft a/ genoeg punten ïe verzamelen.

Onze spee wijze is elgenlijk niets

I

I
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HEREN 3

bijzonders oÍ misschien wel, daar wij 1

- 5 spelen met een libero. We hebben

2 spelverdelers. Beide hebben zo hun

bi.lzonderheden. Bas, met veel

ervaring daar hij zeer hoog gespeeld

heeft, verdeelt het spel op bijzondere

wijze, met daarbij veel babbels en

grote eigenwijsheid. Hennie, ook zo'n

kleintje, doet het zonder duimen, maar

is ook eigenwijs. Blijkbaar is dit een

eigenschap die elke spelverdeler moet

hebben. Hij valt za meil op tussen die

grote mannen. Jos en Mark zijn onze

middenmensen. Gezien hun

lichamelijke gesteldheid. worden ze

achterin vervangen door de libero. De

libero positie wordt afwisselend

gespeeld door Maarten en Gijs.

Maarten is een echte libero, niet zo

groot, snel en een redelijke passer.

Daarnaast is hij met zijn mondje vaak

net zo snel (dit roept bij anderen wel

eens wat op) als bij het volleyballen.

Gijs staat vaak libero te spelen daar

zijn knie opspeelt. Gezien zijn leeÍtijd

belachelijk eigenlijk dat hij daar staat

(dat blijkt ook uit de laatste

wedstr jdent, Door zijn leeÍtijd is hij

minder s'e , n'aar positioneel redt hij

het nog net Dan hebben wij onze

buiten aanvallers, Roel. het jonkie van

het team, dynamisch en Íanatiek, maar

soms wat labiel Marcel, groot en 'iets'

te stevig. Wil elke bal binnen de 3

slaan en liefst zo hard mogel jk, Dit

ongeleide projectiel is sinds hij

samenwoont in Zelhem toch wel iets

rustiger geworden. Hans. die als hij

het op zijn heupen heeÍt, het team op

sleeptouw kan nemen. Helaas niet

altijd de hele wedstrijd. Geen

trainingsdier, maar wel een lieÍhebber

van onze moderne communicatie-

middelen.

Daarnaast hebben wij nog 3 spelers,

die op meerdere posities inzetbaar zijn

Hugo. de oudste van het stel. is er de

Gewooh,

slim en

bij zonder

tweede helÍt van het seizoen bij

gekomen. Kan op mid en buiten. HeeÍt

zich redelijk aangepast aan ons team

en weet het allemaal heel goed. Henk

is eigenlijk het meest bijzonder. Daar

hij in Groningen werkt, is hil niet altijd

beschikbaar. Maar hij is altijd

oproepbaar. indien wij spelers te kort

komen. Met zijn 'station' scheurt hij dan

over Neerlands wegen om ons uit de

nood te helpen. En hi.l Íluit ook nog

wedstrijden voor Orion. Dan als laatste

hebben we Stefen. Helaas heeft hij

sinds hij bij H3 speelt, hier maar weinig

plezier aan beleeÍt. Twee opspelende

knieën hebben hem ervan weerhouden

om een volwaardig speler van ons

team te worden. En noodzaken hem er

het eind van het seizoen mee op te

houden. En dit hele zootje wordt

getraind en gecoacht door Bas. En dat

gaat nog goed ook.

Bilzonder

Nu jullie zien wel H3 is een heel

gewoon team. Maar door al die

typetjes is het toch een bijzonder stel

bij elkaar. Wie wil hier nou niet bij

spelen. We kunnen volgend jaar nog

spelers gebruiken. lk zei al we zi.jn een

gewoon team. Met echte

volleyballieÍhebbers en

verenigingsmensen. we hebben sinds

dit jaar ook bestuursleden binnen ons

team. Dus eigenlijk is H3 niet zo

gewoon, maar toch wel bijzonder. Wie

wil daar nu niet in spelen.

Gijs Post
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UIT DE ]ONGENSLIJN

Een team dat al .laren in deze

samenstelling speelt en een

opvang is voor alle nieuwe spelers

in die leeftrjdscategorie. Het is

even wennen, maar als ;e de

longens wat beter kent, merk je

dat ze ervoor gaan,

De trainer van deze groep is dan ook

met zorg gekozen. Trainer Erik Sloot

voelde het als een uitdaging om met

deze jongens te werken. Toen dit in de

regio bekend werd. bleven nieuwe

talenten aanstromen, en al snel

moesten enkelen doorstromen,

Het C1 team bestond na de

splitsing uit de 'oudere' C-spelers:

enkele ervaren spelers, met

daarnaast veel nieuwe spelers,

die in de eerste helft in een

mixteam of nog helemaal niet

hadden gespeeld.

Jongens B

Het team bestaat uit: Bram van Swaay, Pim van Swaay, Roy Wassink, Geert Jan

Beunk, Elroy Bazen, Jeroen Winkelman, Robin Jan Wouters, Hans van Drunen,

Jurgen Overveld en Sietse Jager.

Ook zij hebben goed gepresteerd: derde geworden in de kamploensklasse en dat

met slechts één keer per week trainen. Dit biedt nog mogel jkheden voor de

toekomst!

C1Jongens

Bij de start van de tweede

competitiehelft hadden de spelers nog

nauwelijks samen getraind. Het bleek

echter geen probleem, want bij een

goede veldverdeling konden zij alle

tegenstanders aan. Coach Willy van

der Boom kon zijn team zodanig

motiveren dat iedere keer ouders en

tegenstanders verbaasd stonden te

k jken. De groep maakie snel progres-

s e. n et 3 leer' tec.r sch. maar ook

Íys ek werder 3e .l'.rgens sterker. De

roep om ee- l'ore'veld werd

hoorbaa'

Her :ea- :er aa de net als jongens C2

e:' :'.-".;e rweede plaats.

lr ':: - e.r,,,e seizoen spelen ze op B

n ,. ea- een groter veld én een hoger

ae:.

De sce ers zijn: Gerben Eskes, RalÍ

\,'ai' cer Boom, René Derksen, Joost

l,,1oorman. Jelle Bulten, Bas Friesen,

Coen Jansen, Nick van Laarschot en

Casper Engelen.

Voor trainer Martin Meijer was het een

goed gevoel dat de jongens het in de

competitie goed deden.
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clc2

In september is een groep van acht spelers in de C-

;eugd gestart: zes vanuit de mini D en twee nieuwe

spelers. Het zijn spelers met een goede

volleybalinstelling, dus twee keer per week trainen
en zien hoever ze kunnen komen.

Tijdens de competitie bleek al snel dat niet de lengte en

kracht van belang zijn, maar juist de inzet. techniek en het

samenwerken. De tegenstanders waren vaak sprakeloos

over zo'n goed jong team. ln de loop van de eerste he Ít

kwamen er veel nieuwe leden bij. De groep werd zo groot

dat besloten werd de tweede competitiehelft de groep te

splitsen: C1 en C2. De groep werd ingedeeld op leeÍtijd en

de volgende spelers vormden C2:

Rutger Wildenborg. Ruben Dieleman. Jaap Löwenthal, Kai

Bennink, Jasper Evers, Stefan Voltman, Luuk Pasman en

Mehdi Semlali.

Dit team heeÍt het de tweede helÍt voortreffelijk gedaan: een

tweede plaats in de competitie. Daarnaast hebben zij de

tweede ronde Open club D gehaald.

De trainer Sander Hugen en coach Miriam Pasman kunnen

trots op dit team zijn!

Tot slot wil ik iedereen bedanken die

er de afgelopen zeven jaren aan

hebben meegewerkt om de jongens

bij Orion weer toekomst te geven.

Van één team toen naar 4 teams nu.

Er is nog steeds voldoende toestroom

van nieuwe leden. Belangrijke

voorwaarde om de jongenslijn verder

uit te bouwen is het hebben van

voldoende kader. Voor het komende

seizoen zijn er nog veel vacatures:

zowel als trainer/coach als in de

Jeugdcommissie. Daarom bij deze

een oproep aan iedereen die het

(jongens)volleybal een warm hart

toedraagt. Heb je interesse, maar ben

je toevallig nog niet gevraagd, meld je

dan zelÍ zo snel mogelijk aan!

Theo Hugen

Trai ner/coach jongens A

Coördinator Jongensliin

Jongens

Jongens A heeft ook dit jaar weer

goed gepresteerd.

Op alle fronten waren zij

aanwezig: als scheidsrechter bij

de jeugd of Iijnrechter bij heren 2

of dames 1, trainer bij de jongens

C of de mini's.

Deze bilzondere groep profileert een verenigingsgevoel dat ik jaren heb gemist bij

Orion. De sÍeer was altijd goed: elke training was er wel gebak omdat iemand

onder het net door geserveerd had. Dit hadden zij van heren 1 overgenomen om

de onderlinge band te versterken. Een deel van hen gaat in de zomermaanden

beach- volleyballen op Stroombroek. Wie zijn deze mannen: Niek Derksen, Rutger

Sloot, Kwinten Sliepen. Diewerl Wiggers, Wessel van Staal, Mark Veldboom, Chiel

Reuling, Sander Hugen en Niek Hugen.

ln de eerste helft kampioen geworden boven verwachting.

De tweede helft ondanks een w sselende bezetting (vanwege blessures) toch nog

een tweede plaats behaald. Een prima prestatiel

Tweede ronde Open club B gehaald zonder ervoor te trainen.
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HEREN 1

Protect Eye is de nieuwe hoofdpartner van de Stichting

Topvolleybal Orion in het komende seizoen 2003-2004,

Met de binnenkomst van deze hoofdpartner; alsmede de

verlenging van het Toppartnerschap van DOC Educatie-

partners is een belangrijke stap voorwaarts gezet.

PROTECT EYE

nieuwe hoofdpartner ORION

Vertrouwen

Ten gevolge van de Íinanciële last

vanuit het verleden was het in het

aÍgelopen seizoen moeilijk voor het

bestuur om de toekomst op verant-

woorde wijze uit te stippelen. Ook het

ontbreken van een hoofdpartner

speelde daarbij een belangrijke rol.

ln samenwerking met de bedrijven

DOZON, RENSA en UBBINK, reeds

jarenlang betrokken bij het

Topvolleybal van Orion. is een

structureel overleg ontstaan vanaf de

oprichting van de stichting op

3 oktober jl. Dit heeft geleid tot extra

Íinancièle ondersteuning voor het

verder realiseren van een proÍessio-

nele organisatie.

De eerste resultaten van deze aanpak

stemden tot tevredenheid en geven

vedrouwen voor de toekomst.

Voor het bedrijven van topsport zijn

Íinancië e middelen noodzakelijk, zeer

zeker ook gezien onze sportieve

ambitie om middels een driejarenplan

opnieuw Europees Volleybal te

bewerkstelligen in Doetinchem.

Een aantal nieuwe bedrijven heeÍt zich

op basis van een partnerschap reeds

gevoegd bij de Business Sociëteit van

SÏO.

Orion zal een verlengstuk moeten zijn

OE - juni 2003

van de bedrijven die zich inmiddels

hebben aangesloten. De traditionele

wilze van sportsponsoring staat in

Nederland behoorlijk onder druk,

vooral in een tijd waarin een econo-

mische recessie zich heeÍt aange-

diend. Door een nieuwe commercièle

benadering middels een proÍessionele

uitvoering zal in de toekomst moeten

blijken oÍ Topvolleybal levensvatbaar is

voor Doetinchem.

Binnen het bestuur en het MT van de

Stichting Topvolleybal Orion en het

bestuur van de Vereniging Orion is er

veel vedrouwen het beoogde doel

gezamenlijk te bereiken.

Positieve grondhouding

De negatieve spiraal heeÍt zich

inmiddels omgebogen naar zicht op

een betere toekomsl. Het wil niet

zeggen dat wij er al zijn, er zal nog

veel moeten gebeuren om jaarlijks met

een sluitende exploitatie op verant-

woorde wilze de beoogde doelen te

bereiken.

Een positieve grondhouding, veel

overtuiging en passie van alle

betrokkenen is daarvoor onontbeerlijk.

Er is het aÍgelopen seizoen vanuit het

nterim bestuur al enorm veel bereikt,

waar we met z n allen trots op mogen

zijn. We hebben dit kunnen realiseren

mede dankzij het bedrijÍsleven en de

medewerking van de Gemeente

Doetinchem en niet te vergeten het

geduld en vertrouwen van de leden

van de vereniging Orion.

Samenwerking

Daarnaast mag gezegd worden dat de

bestuurlijke samenwerking sinds de

afsplitsing van de Stichting met het

nieuwe verenigingsbestuur uitstekend

is verlopen.

Een ieder kent zijn specifieke

verantwoordelilkheid en neemt de

verantwoordelijkheid voor het oplossen

van de gezamenlilke Íinanciële

tekorlen uit voorgaande jaren.

Namens de Stichting ïopvolleybal

Orion met als toekomstige

handelsnaam PROTECT EYE ORION,

wens ik een ieder een prettige vakantie

toe en hoop u allen in het nieuwe

seizoen weer te treffen in spofthal

Rozengaarde om te bouwen aan een

gezonde toekomst voor heel ORION

en het volleybal in de Achterhoek.

Namens Stichting Topvolleybal Orion,

Jos Tiemessen

directeur
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MEISJES MINI.D 5 apri I

Hoi,
We zijn kampioen geworden in Hoog-

Keppel. We hebben drie spannende
wedstrijden gespeeld, daarna kregen we
lekkere snoepjes en een hele mooie
roos. Dinsdag bij de training kregen we
taart!!! 19 April moeten we de
kruisfinales winnen, en dan mogen we
26 april in Borne spelen.

Xxx Marleen

Kampioen in Hoog-Keppel
Hoi allemaal,

Zaterdag 5 april moesten we in
Hoog-Keppel volleyballen. We konden
kampioen worden. De eerste wedst.iJc
moesten we tegen Huevo, die r^reds:rr:
hebben we makkelijk gewonner, De
tweede wedstrijd moesten r,e ::;.-
een ander team van Huevc, a s .,a : a

wonnen waren we Lan p t:-. :^ ,,:
wonnenl!l De laatste ..ecs:--: .'.:;
tegen Verhoeve-Focus e--r a: ,'.4-^a-
we ook. We r\,a-er d-s -:^-: ::- ,',:
kregen van Anne Ji,li a a iea'aa eer
roos en ee1 s^leFZaLJa .a- le o)^c.
En dinsdag op de ti-ain rg kregen rve
van Martrn taart, Nu moeten we 19
apr I de kruisfina es spelen. Als we die
winnen gaan \!e 26 april naar Borne en
als we dat winnen zijn we echt
kampioen l! |

Ons team bestaat uit B meisjes: Ilse,
Moniek, Freke, Marijke, Marleen,
Maureen, Linda en ik, Marjolijn en Anne
Julia en lvlartin zijn onze trainers.

Groetjes Marjolijn

We zijn kampioen
geworden van de mini D

in Hoog-Keppel. Ons team
bestaat uit B meiden. En
iedereen is erg enthousiast
We hebben ook een erg
leuke trainer en trarnster,
Martin en Anne-lulia. Nou
moeten we nog in Borne
spelen. Nu maar hopen dat
we daar ook winnen.
Xxx- Marijke

MINI D

,' {
r;.

-,{
"j

.;?

-
^*_l

Op 5 april gingen we naar Hoog-Keppe a- aaa'..::::--:_=s:: spelen,
We speelden tegen Huevo. Het was en spannerce .,::s:-,- )::--a

moesten we tegen Verhoeve-focus, dat was ook ee^ soe--a-:= ,',=:-::- -:
omdat het ging om welk team door zou gaan naar de kruisfria e , C-s:=a-
won. We kregen een roos en een snoepzakje. Nu moet ons team i9 al-
Hoog-Keppel de kruisfinale spelen. Het team dat dan wint moet 26 apr .z='
Borne in Overijssel en kan daar kampioen worden. Van Ilse Bloem

Hallo
We zijn kampioen geworden

met mini D. De eerste set
hadden we dik gewonnen. De
2e ook, de andere twee
wedstrijdjes op het nippertje.
Toen we gewonnen hadden
kregen we een roos en een
zakje snoep. Nu moeten r've de
kruisfinale winnen en Can
rnogen we naaT Borne,

Heel veel groetjes,
Freke

Hoog-Keppel
Op 19 apr z.r oe reioe-, ^aa'

Hoog-Kepoel ge\\eest o- :e soe e^ . l:'
het Bayor-\an'o oersctrao. T..6-; .',6t 6-.

eerder werd de hoogste p aats n ae poL e
reeds veroverd. ln een rommelig sfeert.le z ln
de kruisÍinales aÍgewerkt. ln totaal hebben ze
4 wedstrijden van 1 set gespee d en ze heb-
ben absoluut laten zien wat ze konden,
Meiden, KLASSE!l! Met zeer goed spel rvis-
ten ze de anderen overtuigend achter zrch te
laten. Zoals ze daar gespeeld hebben is de
beker absoluut verdiend! GeÍeliciteerdl En nu

op naar de Begio-kampioenschappenl
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MINI D

Op zaterdag 26 april
gingen de meisjes van de Mini-

D naar Borne, daar werden

wedstrijden gespeeld voor het
reg ioka m pioenscha p.

ln het begin moesten de meiden wel

eventjes op gang komen, maar daarna

werd er heel leuk gespeeld. Uit een

poule van vier werden ze derde en ze

mochten door naar de volgende ronde.

Ze speelden de kruisÍinale tegen de

nummer twee van een andere poule.

Deze wedstrijd speelden ze prima en

wonnen ze met gemak.

Nu zaten ze bi1 de laatste acht, ze

trofÍen het niet zo met hun

tegenstander want ze speelden tegen

Set-up 65. Die hadden alle wedstrijden

nog gewonnen en bijna alle

tegenstanders onder de tien gehouden.

De meiden hebben de eerste set heel

goed gespeeld en Set-up 65 onder

druk gehouden met hun goede serve.

Reg ioka m pioenscha p

Borne 26 april
uiteindelijk verloren ze de eerste set

met 20-25. ln de tweede set wilden het

allemaal niet meer zo lukken, die

verloren ze met 9-25.

ledereen was al bijna omgekleed toen

we hoorden dat we nog voor de vijfde

t/m de achtste plaats gingen spelen.

Het team was helemaal leeg, maar ze

hebben toch nog de zesde plaats

gehaald, een hele goede prestatie van

de meiden: Freke, llse, Marijke,

Marjolijn, Marleen, Maureen, Moniek.

Hennie, heel erg bedankt voor het

coachen en alle supporters ook

ontzettend bedankt.

CIRCULATIETEAMS IN HET NIEUW

Zoals in de vorige Orion

Expres reeds werd vermeld,

kunnen de circulatieteams

inmiddels in een nieuw shirt

spelen.

Ze hebben ondertussen al enkele

malen in Hoog Keppel in hun nieuwe

outÍit gespeeld en het ziet er keurig uit.

De bedrukking staat gepland voor de

"zomermaanden" als er niet gespeeld

wordt. Dit geeÍt ons meteen de tild om

Héél trots

op haar

nieuwe

shirtje

nog een shirtsponsor voor deze

enthousiaste groep te zoeken. Dat er

nu centraal gewassen moet worden is

gelukkig geen probleem voor de

ouders van de kinderen. Dat de

kinderen zelÍ enthousiast zijn, blijkt wel

uit de Íoto's.

Trots op hun nieuwe shirtjes!!
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STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION
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De laatste tijd is er in de

media veel aandacht voor

de problemen van de

bedrijfstak betaald voetbal.

Niet alleen in het betaald

voetbal is de teruggang

van de economie merkbaar

ook in het betaald

volleybal is het lastig om

de financiële huishouding

op orde en sluitend te

houden. Er is veelal een

terugloop in sponsor-

inkomen als gevolg van de

huidige resessie en

aanstaande regerings-

kabinet voorspelt een

sombere toekomst, kortom

kommer en kwel.

Overwinteren
Donkere wolken

Ook Orion had en heeÍt met dit slecht

weer scenario te maken. Op het

moment dat NEFIT te kennen gaÍ in

2002 aan het einde van het seizoen

2001-2002 het bestaande hooÍd-

sponsorschap niet te zullen verlengen

pakte zich donkere wolken samen

boven het voortbestaan van het

herentopvolleybal voor Orion.

ln het voorjaar van 2OO2 was het alle

hens aan dek om de financiële

problemen het hooÍd te bieden, het

toenmalige interim-bestuur onder

aanvoering van George de Jong ging

voortvarend met de problematiek aan

de slag en wist de selectie te

motiveren om geduld te hebben om

mogelijke kansen van voortbestaan te

effectueren.

Avontuur

Noodzaak van dat alles was om, zoals

eerder in het verleden. De vereniging

uit te splitsen in een vereniging en een

stichting voor heren topvolleybal.

Het geheel werd in oktober 2002

geëffectueerd middels de oprichting

van de Stichting Topvolleybal Orion

(STO). Op zich was het een heel

avontuur om uit te zoeken wie waar

mee bezig was en hoe de werkelijke

Íinanciële situatie was van de STO. Al

snel werd duidelijk dat er onmiddellijk

'gas gegeven moest worden' om de

exploitatie gevuld te krijgen met de

benodigde financiële middelen.

lmmers in de begroting van het reeds

lopende seizoen waren de inkomsten

van een hoofdsponsor opgenomen. Er

was op dat moment nog maar een

uitweg a) de organisatie proÍessiona-

Irseren met een beroepskracht en b)

de beroepskracht zou zich binnen

kantoortijden bezig houden met

fondsenwerving. Dit alles extra op de

toch al hardwerkende medewerkers,

managementteam en bestuurders.
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STICHTING
TOPVOLLEYBAL ORION

Voor deze professionalisering waren

extra middelen nodig die er niet waren,

gesprekken met een drietal

hoofdpartners gaÍ uitkomst, zij waren

bereid additioneel gelden beschikbaar

te stellen voor deze proÍessionalisering

van de organisatie en fondsen

werving. Voor het bestuur was deze

ondersteuning een sterk signaal vanuit

het bedrijfsleven dat wij met onze

beleidskeuze op het goede spoor

zaten.

Jos Tiemessen, in die periode

voorzitter van de STO, werd verzocht

vanuit zijn kennis van sportmanage-

ment en zijn uitgebreide regionale

netwerk deze klus op zijn schouders te

nemen. Ondanks het goede resultaat

dat Jos boekte kon ook hij niet voor-

komen dat de SïO met een negatieÍ

exploitatieresultaat het seizoen moest

afsluiten. Echter, en nu voor de laatste

keer, hebben de drie toppartners een

garantiestelling geplaatst waardoor het

seizoen op een correcte wijze kon

worden aÍgesloten, de gesloten lening

lvordt als last meegenomen naar het

seizoen 2003-2004.

6lplonoÍorm
prole.r..r* r\e rq

Protect Eye

Thans zijn wij in de gelukkige positie

dat er voor het jaar 2003-2004 een

hoofdpartner gecontracteerd is n.l.:

Protect Eye Nederland B,V. uit De

Meern. Protect Eye is een bervakings-

en beveiliglngsbedrijÍ. Wij prljzen ons

gelukkig dat wij ons het komende

seizoen Protect Eye/Orion -roge^

noemen.

U zult opgemerkt hebben dat ik

sponsorschap en parlnerschap lvaï

door elkaar gebruikt heb, Ook daar n

heeft de STO een lopende het seizoen

een nieuwe visie op ontwikkeld n.l. de

STO is van het passieve sponsorship

overgaan in het actieve partnership.

De betekenis van deze visiewijziging

ligt voornamelijk besloten in het

gezamenlijk actieÍ zijn met de partner

in een actief businessmodel. Daartoe

dienen onder andere de drietal reeds,

met succes, gehouden Partnership

bijeenkomsten in de bedrijven van de

partners.

Elkaar ontmoeten op de 'werkvloer'

werkt aanstekelijk en verstevigt het

netwerk. Daarnaast werkt Protect Eye

Orion aan een systeem om samen met

de partners te bezien hoe spelers in

het netwerk van de partners kunnen

(door)starten aan hun

maatschappelijke carriere. De huidige

praktijk is dat spelers niet alleen

geÍocust zijn op het spelen van

topvolleybal maar dat zij m.n. ook oog

hebben voor hun maatschappelijke

carrière. Op de 'broodspelers'zit de

STO niet te wachten a) zijn zij voor de

STO niet betaalbaar en b) daar waar

een andere club oÍ stichting iets meer

biedt zijn zij snel vertrokken.

Selectie

Op drr monent zijn er diverse con-

tacten gaande tussen trainer, bestuur

en technische staf om een evenwich-

tige, maar bovenal betaalbare selectie

te werven die past in de sportieve

meerjaren ambitie van de STO.

Kortom; de winter is overleeÍd en er

gloort een nieuwe horizon met nieuwe

perspectieven voor de toekomst.

Namens de Stichting Topvolleybal

Orion,

Joop Burgers. voorzitter
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Ha nd ige na men
en ad ressen

Jeugdlijn

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecretariaat Henk Bazen

Pr. Alexanderslraat 122

7009 AJ Doetinchem

te1.325982

email: hbazen @xs4all.nl

Acties/Algemene zaken Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 NE Doetinchem

tel. 341589

email: h.haarlem @wxs.nl

Vacature

PR en communicatie Vacature
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BESTUURLI]K

Op deze pagina vind je de

namen en adressen van de

bestuursleden van

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.

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

tel. 323935

email: wimdieleman@tva-reclame.nl volleybalvereniging Orion. Als
Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

tel. 345363

email: j.emaus @ hetnet.n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te1.341528

email: jpasman @xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

tel. 326184

email: roheme@ planet.nl

Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

1e1.344649 mobiel: 06-22541170

email: beft .snippe @ hetnet.nl

Bas Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

tel. 341885

email: Bas.bloem @ planet.nl
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