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Druk
Ratio Sluis GraÍrsch Totaal

Zt 29 oktober

Zzt 5 novenrber
Za 12 november
Zo 20 noverlber
Za 26 november

Za 3 december
Zt 10 decenrber
Wo 1.1 decenrber
Wo 14 decentber

Za 17 december'Wo 21 decenber'

Do 5 januari
Zt 7 januali
Za 14 januari
Za 21 januari
Za 28 januari

Zt 4 feb.-uari
Zt I 1 [ebruari
Wo 15 tèbruari
Zo 19 februari
Za 25 februari

LanqhenkelVolle,v tlMC/SSS
L)r:risrn;rl)vnaino LanrhenkelVolley
LarruhenkelVolley Fusionl\otterdam
Zaanstad LanghenkelVolley

Netr.r.erk STV Larqhenkel Volley
I-:rnglrenkclVrllcv Lartclstcclcxrllcvbel
L:rnghenkelVollcl' S;urrpol)ir'llvesi(F)
Busi lrc-i-r lnt'eli lrq Rozurgaardc
1 /8 fi nales Natiouale Volle,vbalbeker
Sarnpo Pielar-esi (F) LanghenkelVolle,v

Níutrujaarsrcttptit Hdfi ldu Dó('tíilrlu'rtl
l)rinsVCV LanghenkelVolley
Langher-rkelVolley Zalsnra l{ef-ler
IIMC/SSS LanghenkelVolle-v
LanghenkelVollev DraisnraDynamo

FusionRotterdan'r LarrghenkelVollev
[.anghenke'lVolley Zalnstad
'1 /4 tlneles Nationale Volleybalbeker
LanghenkelVolley NenvelkSTV
LandstedeVolleybal LanghenkelVollev

3 n-raart LanshenkelVolley Abiant L_vcnrgus 20.00 ur.rr

7 lr:iart l/2 finaies NationaleVolleybalbeker (hr'enwedstrrjd)
1.1 m;rart l/2 Íinales NationaleVolleybrlbekcr (temgrveclstrrjd)
1 0 nraart Start plar. o1ï- best ofthree 1 e ronde

Zalsrnan Reflex Langhenkel Volley I7.00 r.rur

2O.00 uur-
It).30 uur
15.3(l uur
19.00 uur

2(1.00 utrr
2().00 uur
19.30 uur Challenee Cup
16..10 wr

18.30 uur Ch:r11enge Cup

19.00 rurr
19.3() rrur
20.()() r.rur

19.3(l uur
20.00 r-rr.rr

21).0() rrLrr

10.(X) trur

15.-l(l ur-rr

20.()0 uur

Za.
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Langhenkel Volley slaat nieuwe wegen in

Topsportwedstrijden vragen olal steeds
raleer beleving en entertaiÍrrnent, Jos
Tiernessen weet er alles van. "De bezoeker
van een topvolleybalwedstrijd ziet het ook
graag steeds rneer als een avondje tit," zegt
de directeur van de Stichting Topvolleybal
Langhenkel Volley uit Doetincher'n.

Nieuwe website
LanghenkelVollel' rv:rs sinds ausustr,rs druk doen-
dc o:rr inct qcrr r.tnral nicurrc p.rrrijcn ce:t nieu-
rve s-ebsite te bous'en. De re:rlisatie zal voor de

eerste thuisrvedstrijcl op 22 oktober een lèit zijn.
Dc- rriertrle u'ebsite n-nl'.1anghenkclr,oller'.r'r1

gaÀt tljdens de temrpresenr:uie op l0 oktober
r,.oor het eerst de'1trc1rt'in.
Ook de sor:ial nredia s'orclerr volop qeïntegrt'errl

in.ie nieune rvcbsitc. clie vunzclf.sprekencl hct z.r-

kehjke nieLru's brengt. Het bedrijtileven krijut
ciaarnree de aand:rcht die l-ret verdrent en lt1;rakt

r1;rarnree nrouellk clat het Topr-ollevbal brnnen
Langirenkel Vollev soecl rvorclt neersezet.
I)aarnaast is de nielru.e t.ebsite er lratuurh1k ook
voor de interactie met de eigen achterban: de sup

porters en volsers van Langhenke1Vo11e1., zos.e1

nationaal a1s internationaal.-Waar ze ook vandaan

kornen.

oSteeds rreer belevine en
entertainrnent bij toflvolleybal'
"Langhenkel Vollev zal inspelen op de nieuu.e
trend. Zeker met de moeel5ke nreurve Tophal op
Sportpark Zuid. u,aarin je het pubhek beter kunt
faciliteren.Denk hierb5 aar betere bererkbaar-
heid en p:rrkeren. halverlichtinq, zircornfort, pu-
bliekscaterine, seluidsinstallatie en last but not le-
:rst een uptod:rte rvebsite."

Tienresscn zcqt tlat LanghenkclVollet, clit seizoe rr

al een ccrstc :rlnzc't qeeft. "Wc g:liln brj clc thtris,
u,edstrijclcl \':u) ons lllnnclttcitln il dc A-
League al beparrlde f:rce tten ver':rndcrcn.
Dlarnree u'illen rr,e het beoogde doel van rtreel
entcrt:linment bereiken zod:rt nteerdere suppor,
ters en bezoekers de thuiss-edstrijden van
LanghenkelVoller- zu1len b5rvoneu."
De clirecteur van de vice-kampioen van
Nederi:rnd zegt er bij dat drt'niet ren koste mag
gàan và1r de eigen identiteit'."Maar als je bereidt
bent te veranderen onrTop van Nederland re blij
ven spelen, nroetje deze verandcring ook durven
aang:ran."

LANGHENKEL VOLLEY
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Ornroepgezicht
Hans de Klegt s.as jaren lang (r,anaf 1990) het be-
kende omroepgczicht in rporrcenrrurn
Rozengaarde rijdens a1le thursu,edsrrijden van
het heren Topr.ollevbal. Op eigen u.r.1ze gaf hij
hier de afgelopen,jaren een prima invullins aan.

Hans vond ook dar het rijd s-erd voor een ander
gezicht achter de nicroiàon. Het zal echter een

duo presentatie t'orden. Naasr een echre DJ
(Erwin J}jenhofl neertrr cen preserlr;tror plaats in
de vrour.vel.lke persoon r-an Dianne Haktoort.
Deze oud vollevbalster van de volleybalvereni-
ging, zal ook r-le busrnessar-onclen van Langl-renkel

Volley gaan presenrÈren.

De doelstelling r-an her duo is om in her nieuwe
seizoen met een geheel r-ernieuwde aanpak nog
meer sfeer te brengen rondom de thuisrvedstrij-
den in sportcentrurn Rozengaarde.

Matchpoint Gazelle
Matchpoint Gazelle (s'innen van een fiets, na

een opslagbeurt s-aarbij een heuse Gazelle fiets
rnoer u.orden geraakr) en de Fan of the Match
blijven konrer-rd seizoen een onderdeel van het
entertainrrent rond de u,edstrijden.
Voor de u,inneride Fan is er rveer het fi'aaie boe-
ket van Ti:rrer. Hecker Bloer.r-rsierkunst uit
Tèrborg en een tegoedborr voor een diner bij
Grand Calé de Bank in de binnensrad van
Doetinchern.

win!

Tophal Zuid
Als de Tophal Zurd nordt serealiseerd za1 dat ta1

van À.sieke veràeteringen met zich meebrensen.
D.rL seldr zosc] roor de reprc.cnt:rie\c runnren.
de publiekscatering rn de hal, het cornfort aan zit-
plaatsen in een Arena-vorm in plaars van de hui-
cliee harde houten bank. Maar ook voor de ge-
luidsinstallatic, het scorebord annex becldschernr,
bctere en sterkere verlichting, r,oldoende en qoed

bereikbare p:rrkc'erplaatsen voor zorvel de auto
lls de t.iets.

De Huet,/Dichteren
LanghenkelVollev u.i1 dan ook de woonrvrlken
De Huet en Dichreren bij het topvollevbal be-
trekken. Zrj kr5gen speciale aandacht zodat her
avondje Topvollevbal rvorclt omalnd in een sËer-

en entollrase s,aarje gervoon elke thuisrvedstr-ijd
bij rvilr horcn.
I)aarnaast \rergeet de Stlchting Topvollevbal
LanghenkelVollel, ook de liethebber uit de hele
Ileeio deAchterhoek nier.Via uitnodisinsen aan

cle oniliggende vollevbalvereniqingen lvorclen zij -'"
necr als specialc tasten uitgerrodiqd. rr

I)e innricldels gocd gelezcn l)resentatiegids. als

jaarirjks berva:rrnur.nnrer nre t allc cor)lpetitie
inforr.natie, mag natuurlijk niet ontbreken. l)e
Mini-Exprcs nraakt zich ulet actue]e wedstrij-
durtbrrnatie onnrisbaar bij elke thuisr,vedstrij d.

Ook het Doetinchenrs Vizier dat in een oplaee
roor J60tlír rdrc:'en ver.clrlrrr. ir nict rneel rrcs
te denken a1s een prima afiche voor de aankon-
diging van opnieurv een thuis\yedstrljd.

Topsportklirnaat
A1le genoeinde zaken dragen rnede bij orn De
beste van Nederland te rvillen zrjn. Zo rvordt het
Topsportklinraat ir.i Doetinchem gecontinueerd
r'vaarin niet a1leen het bedrijfsleven (Parrners)

rnaar ook het publiek zich rveet bij Langhenkel
Volle1. 13 identifi cere,.
"Een sÈer waar iedereen brj u.il horen, nriddc-ls

echt een avond-je r-rit voor het gehele gezin," bena-
drukt Jos Tienressen die alle betrokkenen voor
het kornende Topr.olleybalseizoen veel krjkple-
zier toenenst."We zien uit tr:rar een sportief suc-
cesvol seizoen, rvaarin sinds 2006 met het rvin-
nen van de Super Cup, hopelijk een nier-rwe prr.ls

en Topsport prestatie kan u.orden toegevoegd."

Diretteu JosTiemessefi u,ordt bij zijn u,e rkzaanthedert

oildersreufid door een rtnnagementstedfi) uoor meer ifi- -
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Joël Banks:

''Wij geloven in oÍtze Íilosofie'
Joël Banks is bepaald geen rancuneus mens.Toch kan de trainer/coach van Langhenkel
Volley het - begrijpelijk - niet nalaten te wijzen op het verschil rnet vorig seizoen.

r

"Vorigjaar hoorden rve kritiek over onze nieu-
we aanpak, we werden nog we1 eens uitgelachen.
Y/aar waren rve wel mee bezig. We wilden met
jonge talenwolle spelers, die veel in zichzelf wil-
den investeren, tweemaa.l per dag gaan trainen.

Dat leverde aanvankelijk rveinig r:esultaat op.

In de nr.eede helft van het seizoen begon
het te draaien en uiteindelijk rverden we
tr'veede in het karlpioenschap en de be-
ker."

En hoe dan rvel? "We willen op profesionele wij-
ze een stapje verder dan vorig seizoen," zegt
Banks. "Met Draisma Dynamo, Abiant Lycurgus,
Landstede Zwo1le en misschien ook Netwerk
STV spelen we orn de hoogste posities.Je weet
ook hoe fragiel het topvolleybal in de A-League
kan zijn. Het is jammer dat Rivium Rorterdam
met zo'n goede ploeg en coach is weggevallen.
'Webton Twente ook. Maar het is te gemakkelijk
om de lagere teams te onderschatten. Zij kunnen
en zullen altijd een keer stunten."

De Engelsman rl,-ijst op Abiant/
Ll,curgus, de Groningse titelkandidaat. Banks kende de afgelopen zomer u,einig rustige
"l)aar traint het grootste deel van de ilronlenten. Sinds begin mei was hij als assisrent

selectie nu ook tu,,eenraal daags, dus van bondscoach Harry Brockink in touw met
zo gek rs dat rdee niet.Wij geloven in Tèam Blitain dat zich voorbereidt op de
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weken zijn 31 interlands gespeeld." Hij werkte
daar met oud-Langhenkelspelers Ben Pipes (naar

Landstede Zwo11e) en Joë1 Milier (naar

Klagenfurt, Oostenrijk). Voormalig Jong
OranjespelerThijs ter Horst vond na een seizoen

LanghenkelVolley onderdak in de Italiaanse A1
bij Marni Lanza Verona. Hij werd opgeroepen

voor de Oranje-selectie van bondscoach Edwin
Benne.

Banks is inmiddels druk bezig zijn selectie in
Doetinchem verder te ontwikkelen."Er staat eeÍr

mooie groep van rwaalf gedreven spelers met zes

nieuwelingen. Het geheel is met een mix van ra-

ient, kwaliteit en ervaring completer dan voor-
heen.. Er is progressie genraakt. De passing was

vorig seizoen nog het verscful tussen winst en ver-
lies in de finales om titel en beker. Nu is dat on-
derdeel met AdamWhite, Maarten van Garderen,

Mark Posthuma en Bobby Kooy sterk verbe-
terd."

De tevredenheid over de komst van Jasper
Diefenbach straalt van Banks af.'Jasper is een top-
speler, de beste middenman van de Nederlandse

competitie. Hij excelleert op alle onderdelen,"
zegt de coach over de versterking uitApeldoorn.
Diefenbach was een dragende speler bij rivaal

Draisma Dvnamo die geen geschikte buitenland-
se club vond en zich toen aanmeldde als amateur

bij LanghenkelVolley. "Om nog meer in zichzelÍ
te investeren en dat zegt toch genoeg over hem."
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Erik de Vries: tweede jaar voorzitter Stichting Topvolleybal

Het is Erik deVries'tweede jaar als
voorzitter van de Stichting Topvolleybal

LanghenkelVolley. Hij wil rnet de
numrïrer twee vaÍr Nedetland bijdragen

aan het versterken van de A-League. Dat
is hard nodig, zegt DeVries die zijn oude

club Zaanstad - waar hij ooit eredivisie
speelde - terugziet op het hoogste niveau.

Maar slechts orn het gat te dichten dat
ontstond orndat andere tearns het

financieel niet langer konden bolwerken in
de A-League. "Dat is natuurlijk zorgelijk."

'Vollevbalhelden
creërdn bij Langhenkel Voll"y'
EIk j:r:rr aan het eircle van hct seizoen beqinnen
de speculaties over de konrende conrpetirie.
Pronrotie en degradatie bepalen in de regel de

nleurvkomers. Dat zou volgens afspraak binnen
de Nevobo dit kcer niet plaatsvinden. Onli.ille
\:àn een proÈssionaliseringsslag zou cle conrpeti-
tie qu:r samenstelline twee jaar het zelide bhlr'en.
Niets blijkt ninder waar. Als eerste nreldcle

Taurus Vollevba1 zich af, daarna Webton Tivente
en Rrvium RotterdamVolleybal. I)e laatste mag
(nroclrt) zich zel6 Nederlands k:rmpioen noe-
rnt'n! I)lt een v;ln de nieurvkoners Za:rnstrrcl is

doct nlij pcrsoonlijk r'vel gocd, ur:rar cle rederr r,:rr.r

hun pronrotie naar de A-League, n:rmeir.lk het te-
ri-rgrrekken van c1ubs, rs natuurlijk zoreelijk.
Wr; zr3n gebaat brj een sterke con'rpetrtie. I)ie
zorqt n:rmel5k rroor sp:rr.rr.rir.rg lr,:rar het publiek
gr:l:lg op afkonrt. lSij ons rvas aÍlelopcn scizocn
zeel qoccl te nrerken dirt naarr.nàte er nreer op het
spel stond, de zaal steeds voller u,erd. Gelukkrg
onderkent de Nevobo het belang van een sterke

conrpetitie. In hun opdr:rcht onderzoekt een con-
sultant tlc cor.npetitic' en zal clie lanbevelingen
dor'r) r)ilrll- dc boncl teneindc cie spanning in cle

courpetiae tc' verhosen. Ondertussen z5n rrij als

Langherkel Vo1lev aan zet om onze bSdrage te

doen. Her i. irrrrriddels het tucede j.rar dat cr

.trvee rnaal per dag wordt ge{r'arnd. 
i*ll

l)e tccl.rnische stafis onver:rnclerd en cle sclectie is
op de geu'enste breedte r':rn 12 spelers. Zoeezegd
zrjn de randvoonvarrden onr er eerr ropj.r.rr v.rrr

te rnaken ingevuld."The ploofofthe pudding is

in the eating", in de praktijk zullen de mannen
hct nog rvcl waar nro.-tcn lr)ake n.

Er is cloor ons tc:lnl \':rn vrijs'illigers.
Managerlent en Directie hard gen'erkt on.r de

ambiance rondom het u'edstrSdgebeuren te r.er-
groten.Vecl landrchr z.rl tritgrrn rrrrr rntcrtrin
nrent in cle zaal en een nieus'e nrodernc u.cbsitc
vcrstcrkt de uitstr:iling rnet r.ec'l :r:rntllcht \:oor so-

cial nrc'clia. Zo n'orclt het nrosellk onzc helclen

te'r.olgen' via tu.itter.
Bervust grijp ik naar de terr.n helden.
Volle,vbalhelden. I)e belangsrelling brl de jeugd
voor zaalsporten is tanende. Onr nre'er jeusrl n:r:rr

hct rollcybal tc krijucn nrol'ten s-r' h.'ldcr cre-
Lrren s,aarurcc zij zicir kunncn idcntificcrcn. I3ij
LalghenkelVolley dlagerr u'e daarin brj n-ret het
organiseren van kinder-clir.rics. Niets is mooier
dan op school te lnoqerl r-ertellel diit je vo11ey-

brrlles hcbt gehrrd v:in ccn topvollcvballcrl

Iíror.íttcr Erik fu lijt:s u,ordt ín dc sticltíng
Töpuoll.eyb al Lat r,qlrcnkel Ltollel, bygesraan door uier be-

s tut.u'sle den, uoor meer iltJct : Llu,ty. I angh etk eluolle),. nl
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Bobby Kooy
'W'oonplaats: Doetinchem
Geboorteplaat:: Ar r rstcrdam

Leeftijd:jaar 20 jaar (25 februari 1991)
Lengte: 1.98 meter
Positie: Passer/loper
Beroep: VolJeybrller
Vorige clubs: Omniworld,Visade Voorburg,
Martinus
Sinds 201 1 LanghenkelVolley

Dik Heusinkveld
Woonplaats: Varsseveld

Gcboorteplaats: l)oetinchenr
Lec'tiijd: 21 .1aar (2{) april 1990)
Lengte: 2.06 r.neter

Positie: Midspeler
Opleiding: .{e jaar HTS
'Werktuigbor-ls.kr-rnde 

op
H.A.N. in Arnhenr.
Vor-ise cltrbs : V CV, Voll eybalschool
§6s1s1., §or,-o, Longa'59.
Sinds 201 1 LanehenkelVollev

Maarten van Garderen
'Woonplaats: Doetinchem
Geboorteplaats: Renswoude
Leeftrjd: 21 laar (24 jmuan 1990)
Lengte:2.00 meter
Positie: Passer/loper
Opleiding: 2 jaar studie
Communicatie/informatie,u,-etenschappen op
ljniversiteit van (Jtrecht.

Vorige clubs: SV l{enswouw, SSS

Sinds 201 1 LanghenkelVolley.
Interlands: 40x Jeugd,zJon g Oranj e
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\Iolleybal op T\I Gelderland
TV Gelderland heeft afgelopen

seizoen de bekerfinale tussen
Langhenkel Volley en Draisrna

Dynarno rechtstreeks uitgezonden. De
regionale offioep deed dat orndat het

een geheel Gelderse finale betrof.

Het leverde voigens RalphTip, hoofd inforrratieve proerarnl'rerins van Omloep Gelderland,
een rnooie uitzending op. "De kijker zat er volgens olrs collstarlt bovenop. zeker door
bijvoorbeeld dc ir)tervie\\.s tijclcns tir.nr. onts of senvisscls.Als ciet soort qclr'genheclen zich rvccr
voordoen gaan *'e zeker bekrjken of het (ttnancieel) I'raalbaar is onr opnieurv r.rit te zendcn."

Tip vindt datTV Gelderiand dat moet proberen."Ook al ler.eren dlt soorr uitzendinge n nier heel
veel kijkers op. Anders gezegd: het aantal geïnteresseerde kijkers is,:rfgezet teqen de vaak hose
kosten,beperkt.Wrj denken dat',ve een breder publiek een plezier tlocn als rve sportbel*.ing en
persoonlijke verhalen van sportmenserl centrael ste11en."

Dat laatste doetTV Gelderiand in het sportprogramr-na Sparren op nraanda{. I)at prograrnma
besteedt regelmatig aandacht aan volleybal op het hoogste nrveau. Bij de presenratoren Carrie en
Evert ten Napel zrjn vaker vollevba1lers te €last van bijvoorbeeld LanghenkelVolley, Draisma
Dynamo,Alterno en anderen.
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Mark Posthurna
\I,bonplaats : I)oetur ch enr

Geboorteplaats: Sneek

Lcettijd: 27 jaar (29 irtlqLrstLls

Lenqte: 2.()0 nrrtcr
l)ositic: l)rrsscr/loper
OplciL'ling: MIIO Sport cn Bcu,cqctt
V;riqe clubs: Srreek, ()nrri*trrld, Lycursus,
I)r,narno. l{hein Main Voll*: (llMV) Fr:urkfurt
DC)Ci Strrp C)rion, Webtort Tivente.

Sinds 2()1 1 LanghenkelVollel'
Lr terl:urds: 8x Jong C)r:anj e

Bart-Jan van der Mark
'Woonplaats: Oud A1b1as

Geboorteplaats: Rotterclanr
Leeftijd: 26.par (20 nrei 1985)

Lengte: 2.07 meter
Posrrie: Midspeler
Opl.: Conu-nerciéle Econ., Sport en Markc-ting
Vorige clubs: Sliedrecht Sport, Taier-rtteams SSS

ll arnevelcl er-r ÀA-D rin k C ap e11e, O mnirvo rld
Àlrnere, PZ Dvrrarno Apeldoorn.
Sinds 2009 LanghenkelVolley
Interlands : 96x Jeu gd,zJong Oranj e,

35x NationaalTèam

Daan van flaarletn
Woonplaats: Doetrnchem
Geboorteplaats: Doetinchenr
Leeftijd: 22.1aar (15 nlaart 1989)

Lengtc-: 1.98 rneter
Positie: Spelveldeler
Opl.:Vnjetrjds Management op Hogeschool
Vorige clnbs: Orion, Arvevo, Longa'59, HvA,
Wuppertal Titans,'Webton Tu,ente,
Sinds 2(i1 1 LanghenkelVollev.
Interlands: 65x Narionale Jeugd/
.Jong Oranje.
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De'riiièuwe website van Langhenkel
Volley (ontworpen door Qlant,

gerealiseerd door I-Pulse Solutions)
biedt supporters, sponsoren en
volleyballieÍhebbers nog meer

nieuws over de A-Leagueformatie
uit de Achterhoek.

De vernieuwde website van
LanghenkelVolley is dit seizoen veel
interactiever dan voorgaande jaren.
De spelersgroep is nauw betrokken

bij het'íullen'van informatie op de
website.

el Volley a;aÍr-,de social media
Twitter
I)oor nrirllcl r'.rn hc't iripprc cn rnotlcrne nrecliutnTsitter krttrnctr lllc gcurter.'sscerclen het s'el
.r) \\ac r'.rD sF1'lg'15. trJilrcrs en tcchrrischc strri' r'o1gen gedurc'n.1.- tr.iiDiriqs§ckctt cI
rvcdsrrqJrl.rgcn.sl.clcrs nvittcren bcurtclings ovcl bijzon.lcrL' gdbcurtcni\scn.\borbcelcl: tien
rrrinutcrr n.r lrct u rrirrcrr r':rn tlc Supelcul. ogr 9 oktobcrin Zuollc stord ll ccr lirto'online'r';ttrrtit
.lc klce tlk.irle r s.r.u ]re t fccsr rrr rrrlle g.rng \\'irs.

lJorcnr|cn lrotr.lr lJ.rr tirnst, tl.rt.r-;rn;rlist vlr:r Lrnghenkcl \trllcv trJdcns uccistrijtitn tlc rtrlqcrs
r .ur .17L.rnqh crrkcl\(rllcv trr ittcr rrp-to-thte ovcr sctstrlndcrr ctt opstclIittucn.
I )c vrinriclrl .lc u cbsitc rlu'u.llrnghenkelvolleyrrl n.rrkr voJ.op gebrr,rik r'.rn tle rroqellkhctlc:r
Jic soci.rl nrcrL.r biedr. Zo \\,or-di'n tlit seizocn rllc volgers op tle Irooete gehoutlcn lln ontu.ikkc-
Irrrgerr in cll rolr(Lolu hct tcaur. N:r :rfJoop r-an cle rveclsn'ijrlen \'!-rschiint zo snel nrogeiijk een ver-
sl:rg op de s ct srte.I).rar:bU konren er-entu.-cl korte intervres s nret spelers of train.-rs.
Met een rernieusde s.ebsire. clie bol st:rat vàn recer'rt voller-b:rlnier.ru,s. laat L:LnqhenkelVollel-
zien dat het op a1lc- frontcn topsport bedrrjii. Zorvel binnen als buiten de hjnert.

N:rrr1ens de spelersgroep, Irim Kanrps.

Y
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Pirn I(amps
Woonplaats: Arnhetrt
Geboorteplaats: Ede

Leeftijd: 23 jaar (25 oktober 1 987)

Lengte: 1.90 meter
Positie: Spelverdeler
Opleiding: AfgestuLleerd op HAN
Nijniegen (Sport, Gezondheid
en M;rnagenrent), volgt cursus Frat'rs

Vorige clubs:Tweevr- Ede, SSS

Barneveld, DOC Stap Orion.
Sinds 2009 LanghenkelVolley

Jasper Diefenbach
'Woonplaats: Doetincherl
Geboorteplaats: Dordrecht
Leeftijd: 23 ja:: (17 n.raart 19l3tl)

Lengte: [.95 meter
Positie: Midspeler
Op1.:4e jaar studie econometrie (uniriA'dam)

Vorigc clubs: Erpalvo, HvA, I)raisnra I)vuanio.
Sinds 201 1 Langl'renkelVo11ey.

Interlands: 16r Jong Oranje, 9x Nationaal Team

H O rtANf

Niels Koornen
Woonplaats: Ede

Geb oo rteplaats : Wyc hen

Leeftijd:27 jau (12 mei 1984)

Lengte:2.02 nreter

Positie: Dragonaal
Beroep : Wer kzaarn brj Adviesbureau

(bednjGovernarnes en fusies)Van derWurÍf &
Partners, Zeist)
Vorige clubs: Zaanstad,Talentteams SSS, Capelle

en HvÀ, DOC Stap Orron (2006-2008),

Nesselande. Sinds 201 0 LanghenkelVolley
Interlands: 30x Jeugd{ong Oranje

LrJI
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Nog Íneer irwesterèn in A-League
De Nevobo blijft rnet de clubs zoeken

naar de juiste formule orn van de A-
League in alle opzichten een sterke
pubiekstrekker te tnaken. "De bond

investeert veel orn de kracht van de A-
League te vergroten, rnaar kan niet de

bedrijfsvoering van de clubs overnernen."
Het kan volgetrs Broere betekenen dat clr:bs die :rl jaren

efhakcrt."i):rarvoor in cle pl:rats sta:u rtieuu'c clttbs op clic

graag innenreu."
Zijn visie r,-alt saruen te vatten als'georganiseerde concurrentie'."Waarbrj de clubs beseffen dat ze het

met steun van de bond, maar vooral met elkaar zul1en moeten doen."

Hypercube
L)ir seizoen speelt de A-League nog volgens de formuie die de aígelopen volleybaljaargang 201 0-201 1

rvr:rcl gehanteerd. d:rt rvil zeligen met tier-r ploegen en play-of6 tussetr de beste acht. De Nevobo vroes

het br.rre:ru H,vpercube srlnen lnet de clubs te analvseren hoe de competitie-opzet krachtiger en

aantrekkeli.lker voor spelers. publiek en bednjGieven kan rvorden opgezet-

Nevobo's topspoftrnanager Mark Broere zoekt rnet clubs naar sterke forrnule

Topsportmanager Mark llroere ven de volleybalbond erkent dat de toekourst \';rn de topklasse ongervis

b|jft. "Maar we proberetr te hclpen cn vooral bij de cxpertmeetlngs vllt er veel te leren. l)e clubs

rnoeten echter zelíhet vermosen hebben met de intirrmltie aan de slag te gaan. Dat is een kwestie van

veel energie, overleg en ondernemerschap."

rn de top rneedra:rien, zoals Nesselande, ook
n)ct cen verrassend tl'is elan de rtpen plekken

LrdI
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Aden Tutton
Woonplaats: Doetinchem
Geboorteplaats: Adelaite
Leeftijd: 26.;aar (6 decenrber 198.tr)

Lengte: 1,83 nreter
Positie: Libero
Opleiding: Sport Hunran Moverlent
Vorige clubs: 2005-2{X)6 Zarasossa
(Spary e), 2()06-2( )()7 Aarhr.rs Volley
(Denenrarken), 2007-2008 Castello
de Maia (l']ortugal).
Sinds 2008 Langhenkel Vo11c,v

Interlands: 1 10x nationaal team Australië

Oliver Ifimber
'Woonplaats: 

Doerinchem
Geboorteplaats: Hillingdon (Engeland)
Leeítijd: 21 jaar (12 nraart 1 990)
Lengte : 2.0.{ nreter
i)osrtie: Midspeler
t )pleidirrg: I J,rar studre SI,orrr. icrr..c
Universiteit Shetle.ld Hallan
Vorige c|-rbs:Wessex (unroren),
Sheffi cld VC, Trlcntrc:ll Brirrin.
Sinds 201 0 Langherrkel Vollev
Interllnds: 9x Jeugdtcanr Brirairr

M
Adatn \Xrhite
'Woonplaats: 

Doetinchenr
Geboorteplaats: Brisbane
Leeftld: 21 .1aar (B novernber 1989)
Lengte: 2.0,1 rreter
Irositre: Passer/loper
Opleiding: High Scl.rool
Vori{c cltrh.: Jolrs ArrrtrJljë
(aanvoerder), Linkhoping (Zri'eden).
Sinds 2009 LanghenkelVollev
Interlands: 60x Nationaal team Ausrralië

Hypercube ontr'vikkelt voor het seizoen 2012-2013 een nieurve formule. Daarblj wordt gedacht
aan bijvoorbeeld periodekampioenen, een poulesysteem of een compedtieopzet rnet twaalf
teams.Broere:"Hierin krijgen de clubs uiteraard een belangrijke stem.,,

Geen uitbreiding
De clubs lietcn inntiddels s'eten vlst tc zulien hor:den ààn een competitie niet tien teams. Zij
u'illcn rvcl cen rndere plav ofl sr,.srccu: (l rcsen + i.p.v. 1-ti)...De bond u,ilde liever het advies
vatt Hvpercube r«rlsen dat pleit voor uitbrciclinq naar I2 teams en een nieurv conrpetitiemodel,"
licht Broere toe,"nt;ler een groot aantal vcrenigingen zag daar te rveinig 

"or,,..leel 
van in. Onze

r.isie blSft overeirrd en het onderzoekbhlil vrn grore rvaarde.De toekon.rst uroet uitlvijzen of cle
clubs klaar zijn voor deze stap."
Broere begrrjpt dat signalen over clubs dle zich tcrugtrekken door de volleyballieÍhebber niet
enthousiast r'vorden ontvangen. "De clubs merken dat bedrijr.elr en ook lagere overheden
nunder mel sport rvrilen. Zij hebben het niet makkelijk in cleze economisch moeilijke tijd.We
doen veel on'r ze re ondersteunen. Regehnariq organiseren rie zogcnoemde expertmecrirrg..
Diverse thema'.s rvorden behandeld die belangrijk zijn v-oor de organisatie en explàitatie va1 de
topclubs. Bovendien onrr.vikkelden we een licentiesvsteenr, rvaardoor *. ,,..1 meer inzicht
krijgen ovcr de st:rnd van zaken binnen de c1r-rbs."

F.i
?:a,
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Stichting TopvolleÈa1
LANCHFNKII VOI IEY
Doetinchem

Zeltsttndisc topeidelinq konrt \oort uit
vcroriqinq Orion r'lie rs opgericht in

1969 na tirsie r.:rrr

L)VCI-Phoenir'(rli
1976-1917 k:rinpioen eerste divisie
l9l7-1992 ereclivisre

1979 bekeru.'innaar
1982 r,ice kanrpioen
1992 deeradarle

1 999-2000 kanrpioen eerste divisie
20(lL)-heden eredivisie/À-Leaeue

2[)()6 en 2(]l 0 r.crliezencl ctLptrnalist
201)9 en 201 I vice-kanrpioen
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T[iornf
van supercup

vtaagt orïr Íïreer
De vreugde bij LanghenkelVolley was zon-
dagmiddag 9 oktober in Zwolle bijzonder

groot. De prachtige Landstede Tophal -
dit sportpaleis zou beslist niet rnisstaan in

Doetinchern - kende spontane taferelen
vanjuichende spelers rondorn de uitrei-

king van de Supercup. De vernieuwde for-
matie van trainer Joël Banks versloeg

aartsrivaal Draisma Dynarno met 3-0 (25-
19, 25-27 , 32-30)

L.rnsircnkclVrllcv or>g(lc t:'rs in de (iclticr-sc ticr-
I.r' cn rnlrrocvr-cerdc nrct 1r-cr, zclfi.crtrorrs-r'n
cr :lirrrhcrtl tlc ttofic rrchrinll prijzcrrk.rsr. Hct

zcvrnt;rl l)r:rrr ven Hrrrrlcrrr (spclvcrcle lcr). Nicls
Koonren (cliagon:r:rl). Olir.er Kirrrher en -[.rsper

I)ictènbach (nrid).Arlarn Whire en Ma;rrrcn r-arr

Grrrtleren (passer/lopers). Aclen Tutton (lib ero)
en invaller Dik Heusinkr-eld (mid) sroncl d;rar

borg r-oor'.

Het nroet raar lopen als de nieu-,r-e Supercup
eigenaar dit seizoen niet vaker een hooidprrjs in-
cilsseert. Zorets z:rl Redbad Strikrverda ook heb-
ben qed;rcht."Het zier er goecl urt brJ Lanehenkc-l
Vollev" vond cle vcrliezend trainer,/coach v:rn
l)reisnra/Dvnan.ro. "Hct teat]) v:llt L:rnghcnkel is
r.ercler. I)e passing en aanvalskracht zrjr.r sterker ge-
rvorden.Wij Iopen rvat achter."

"Dit rs eelr,eldrgJ voor spelers, staf en club.Vorig
seizoerr verloren \ve nog tr.r,.ee fina1e\," zei lJanks
brj r,vie dat'net-nier-gevoel' de hele zorner bleef
hangen. Hrj begeleidde toen Te:rm Britarn tijdens
de r.oorbereiding op de Spelen van Londen in
2012.
Maarten r.an Garderen, een van de nieurve ge-
zichten bij de Doetinchemse p1oeg, speelde alsof
ie er al jaren stond. "Maarten \\.as een beetje ge-
blesseerd, maar hij begrrjpt het vollevbai en kan
nret zijr.r talenten ver reiken." Banks noteerde de
nun)lner 3 als t ersterkilg voor de pass, vorig sei-
zoen nog de zrvakkc sch;rkel rvaardoor
Langhenkel Vollev r-raast de hoofdprijzen greep.
"We g;lven in de pass weinig direcre punten
rveg."

Debr"rtant l)aan van Haarlern kreeg als spelverde-
ler de voorkeul boven Pim Karnps. "Ze zijn tle
allebei even 1ie1-, rnaar Daarr t spel u'as eÍïectiever
om Dynamo te ontregelen," aldus Banks die aan-

rvilst Jasper Diefenbach, voormalig dragend spe-
1er b5 L)ynamo, de besre nridman van Nederland
noemde.

Met pas twee maanden trainen en oeGndueis ach-
ter de rus ontpopte Langher-rkel Volley zich als

heuse eenheid. De kracht bleek toer-r de afrvezig-
heid van de geblesseerde 13arr-Jan van der Mark
prima rverd op gevangen.'Ollie' Kimber verr-icht-
te zijn u.elk op mid ruim voldoende.

I)e eindzege liep even gevaar toen Dynamo de
derde set met een riante voorsprong (21-15)
voor het grijpen had. Zo.l,taar maakte invaller
Dik Heusinkveld voor Langhenkel het verschil.
Het eerste balcontact van de debutant was op
mid raak (21-16). Hij serveerde vervolgens naar
22-23."}Jet is ongeloGlijk," keek Her.rsinkveld la-
ter terug. Dynanto had toen al drre setpoints en
Langhenkel Vo11ey vier matchpoints genoteer.d
voordat een winr-rend blok (30-32) her
Achterhoeks feestje op gang bracht.

Queeni ''We are the champions', dar vervolgens
de hal vulde, klonk vervolgens rvellicht voorba-
rrg. In ieder geval is Langhenkel Volley na het
winnen van de Supercup in 2006 niet van plan
rveer vijfjaar te rvachten op een volgende hooiï-
prrjs.
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Alleen
slirn en

Vooral nu de econornische crisis toeslaat hijst de

topsport in Nederland regelnratrg de storrnbal.

l)at geldt zou'el voor proÍvoetbal als hct topvol-
lc'ybal. t)e eerste heelt het geluk een breed ge-

Topvolleybal kent die rnogelijkheden niet.
Studro Sport st:rat niet te dringen oll'r beelden
van de A-League nit te zenden. Het beperkt zich

tot live-uitzendir.rgen (dat u,eer wel) v:ul

Supelcup-, beker- en kampioensrvedstrij den.
Om te o'"'erleven zrjn toprrcllel,balteams onder-
gebracht in een stichtir.rs die de gecombineerde

naanr krijet van hoofdsponsor en club. Drt rvordt
oftlcieel vastgelegd bij notaris en K;ulcr van

Koopharrdel. Zo blgÍ-t de verc'nisins, de ledcn, ti-
nanciële rampen bespaard als de stichtlng onver-
hoopt failliet zou gàan.

Het probleem rs dat niet a1le partijen in de media

cie n:r;rnr varr cle topvollevbalstichting vennelden
in hun kolonrnleu, mlar zich bepcrken tot de

ciubn:ranr. l)e stichting heet oftlcieel Piet, cle

club heetJan, en cle krant rneldt datJan boven-
JJr'r \tdJt in de A-Lcrgue. Snapt r.r?

Kennehjk hebbcn nog niet alie betrokkenen in
dc gatcn dat in onze steeds nreer geprivatiseercle

slnrenlcving voorll lilrcle econornische rvetten
(lees frr-ranciën) het succes viln topsport bepalcn.
Vindt u het dan gek dat l-ret bedrijfsleven die
ks.alt rniljoen ellro toch maar niet in topvollev-
bal maal in het voetbal te steekt?
( irlukkig zijn ,'r ri,orl.., ldctt r'.rt: ( r('.rnc\c Lol'

voiler'-stichtinlren die in rleze nrocihjke periode
nieus,e routes uitstippelen. Topvollevbil zor-r

cornnrercieel gezien meer kunnen halen uit het

feir dat haar achterban voor een goed deel bestaat

uit hoger opgeleide en qes;llarieerde personen.

Er konren steeds vaker businessclubs clie tot
groeiende tevrcdenhcicl kleinschaliger (persoon-

15ker) nenver:ken dan cle grote profvoetbalclubs.

Op het spottieve vlak introduceerde Langhenkel

Vollev r-orig seizoen de fullproÈselectie die tx'ee-
rnaal d:raqs traint. Geen spelers die tonnen vercl-
ienen nr:rar gcnrotivccrcic jonuc talenten die in-
vesteren in zichzelfonr str:rks de spronu te nr:rken

na:rr het buitenhnd. Dit jaar begon Abiant
Lvcurgus er in Gröningen ook nree.

Hcr zrjrr zo nlJar enkrlc r oorzerJe\ onl .rdn re ge-

verr dat het Neclerlanclse topvolle_vbal l-rct nict sc-
nnkkclijk heeft, m:rar nog Iang uiet is verslagen.

r o p vo tl ey b a I mii*i,:: ["H i:.:".,.,ïX,.ï,,:,,.:ï lï : :ïl
ove rl e e ft i:ï :.ïï.'1" ïl::*'::f : : #,*ï'ïiJi ï,ï ïi;

rnoeras rruddels een lening (Eindhor-en) ofaank-
oop \,?n het stadron (diverse steden).

. . 1- dragen, populaire volkssport annex bedrrjfstak te

Ctefltf et zr.1n. Mede door die status kan het voetbal tegen

Innriddels tr..ecdt de voetbalbond KNVB
stren*(er) op tL'qcn clr.rbs dic hun finlnciën niet
op orde hebben. I)ie zetten hun topspelers ir.r dc

ctalage en opelren de jacht op (goedkope) trans-
1èrvrije krachten. Zo komt de voetballende ver-
sie vanJ:rn Splinter door cle-Winter.

lbpvolle.vbal is geen breecl gedr;rgerr volkssport.

Ook is cr (nog) geen echte bcdrijfit:rk vollcvbrl.
l)e hoosste landeliike klassc, de A-League. kan

rvat nreer professionalisme goed gebruiken.
Div-erse vo11er.bal'bohverken' legden het loodje.
Afgelopen seizoen namen drie clubs gedrvongen

alicheicl, nret Riviunr Rotterclxnr :rls mc'est

schrijnentl voorbeelcl. [)e kersverse iandskanrpi-

oen van Topsportcentrlul llottetclanr Zr.rid ont-
beerde de nodige sponsors orn rloor te qaàn.

Topvo11e1'ba1 is veel beperkter in mogelijkheclen
tot exlrosure dan profvoetbal.Voctbalsponsors vin-
c'len hlrn bednjtinaanr rvckehjks tcrlrg op dc tcle-
visic. Elke ereclir-isiervc'clstr5 cl *'o rdt beh;tlve live

diverse nr:rlen in sarnenvattingen r-ertoond. Vra

shrrtsponsoring en berveesb:rre billboards roncl-

onr de velden konren geldschieters met srote re-
:clttt.r.rt irr bccl.l. Zolrdcr rrar:ttsri ijziging ot'toc-

llli..*,"* 
beclienen voetbalclubs zo hurt spot.rso-

a&'
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Draisrna Dynatno
Redbad Strikrverda beleeft met tlr'aalí spelers

zijn ;rchtste seizoen bij de nvaallioudig kampi-

oen. De coach zag dne dragende spelers rveg-

gaan: Ervoud Gommans (Moerser SC), Dirk

ip".idart. (Nenverk STV),Jasper Diefenbach als

àn)àteur na:rr Lanqhenkel Vollev nadat hij eeen

buitenlanclse aanbieding kreeg. De financiele n.ro-

ueh.lkheclen reiken niet n'reer tot in de hemel bij

àe Velr-trvse srootnracht. Nieuw bij de

Apeltloorners zijn Steven Eertntan en Mark

Ebbinge (beiden Twente) terrvijl Michiel Hasen

terugkeert vanVVC. Op het laatste nlon-rel'rt keer-

de passer/loper Joram Maan (29) terug vier jaar

in Durtsland (Moers, Bottrop) Maan die aan zijn

zesde seizoen bij de Apeldoornse recordhoudet

begint, combineert vo11e-vbal met een baan bij

Rabobank Salland (Deventer)' A1 met a1 u'ordt

het q rer ecn /ecr inrere.sant teizoen voor

Dvnamo. 
-Wachten 

straks nteerdere hooldprijzen

of zal de buit minder onlvanerljk zljn?

vnrvu'. dvnamovolleyba1. rr1

\\ e vlr

,fi\mffi
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pA-League

Abiant Lycurgus (Groningen)
Met het rastleggen van de Britse spelverdeler

Kieran O'Mal1ey completeerde Abiant Lt'curgus

de selectie. I)e international rs volgens de techni-

sche staf cle gewenste versterking op de spelver-

delerpositie naest de reeds aangetrokken Frank

Lubberts. In Grottingen bereidt C)'Ma11ey zich

voor op de Olynrpische Spelen in Londen

l) oorsla guevelr d rvaretr de train'i n gslt;rciliteiterl en

het lert clat LYcttrgtts eell topper in de A-Leaque

is. Coach Ror-rald Zoodstlr:r beschikt verder over

de nieuwe rnidspelers Joe Klein (Anrerika:rn die

in Zrveden speelde). Mark van Werkhoven (Ta-

lentteat.n Holland) en Fabian l)ossett die net als

Edson Felicissimo afl<omstig is van kampioen

Rivium Rotterdam. RobbertAndringa tnaakt na

zijn dubbele beenbreuk in februari de hele voor-

bereiding mee. Zoodsma beschíkt over vele mo-

gelijkheden, onclanks het vertrek van Ron van

Steen, Ernst Zljlstra. Srrne Vulin en Tomnl,v

Pestolesi.Abiant Lycurgus speelt de thuisduels op

zàterdag in de tophal Alfa-college'

rr srvlycurgus.nl

Hg"f;ffi,ktervor"y
BMC/SSS (Barneveld)
Met een team dat op enkele plaatsen is geu'-ijzigd

gokt BMC/SSS op een plek in de middenmoot

v-an de A-League. BMC,/SSS zag talenwol pas-

ser/loper Maarten van Garderen vertrekken naar

Langlienkei Vollevbal. Mark van I{oekel deed

een st:rpje terug llaàr het trveede teanr'Tor.n Buys

keercle na vier jaar terug in Barneve'ld na erva-

ring te l-rebbcn opgecieltl btj Lausar.rne University

Clr.rb (Zs'itserl:rnd) en Zaatrstad in de B-League'

Jeugdinternation:rl Just l)ronkers kotllt na vicr

jaar Sliedrecht Sport als libero nnaar BMC/SSS'

Het is de vr:l:tg \\'ànneer Pieter Glerunr en Stefan

Taanman s,eer geheel fit zij.n.Zlj revalideren nog'

IIMC/SSS speelt de thuisduels op zaterdag

(19.30 uur) in sporthal De Meenvaarde'

u'rvu,.topvoller-balbarneveld'n1

Ly.gg,fgus

Stiehting

TopvolleYbal
Veenendaal

l1\\
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Fusion Rotterdarn
Il-L: r:::; .ttttrprioen Fusion I\otterdaur vervitlq

:::r-r ..r'::, .tl T:rttrus (Houten) dat het na een

:::.,:: nlct kon bol*'erken in cle A-League. De

:r'. :-,i \'.ul de grootste l{otterdatuse sportclub

-::r :r)I starld onder leidine vàn trainer/coach

::.r Groenhuijzen. De selectie werd versterkt

.: S.rncler Schouten enWillianl de Graaff, rnaar

:.' bekendste speler is de geroutrneerde RodiIr

-\lerr die terugkeerde na een hernia. Het aantal

:Lionsors bij de nieurvbakken A-Leagueclub steeg

van vier naar 13. De overeenkonlst nlet de

Stichting Rotterdam Topsport betekent ook dat

Fusion iedere uinvedstrijd een (supporters)bus

laat rijden. Belangstellenden voor de u'edstrijd te-

qen Langhenkel Vollev in Doetinchem kunnen

zich a1 u.ekenlang opgeven.

u.rvurfusion.rotterdam.nl

Landstede Zwolle
Langher-rkel Volley start dit seizoen teget'r

Landstede Volley oog-irt-oog nlet trvee oud-

spelers. Behalve de Ilritse spelverdeler ISerr Pipes

is dat hoofclblokkeerder'§Uouter Klaprvijk. Deze

oLldste en rneest ervàren speler is verlost v:rn cle

dagelijkse reistijd naar L)oetinchern. Pipes vonnt

met de reeds aanr'r'ezige Peter Bakarc en Darr

Hunter een Brits driespan. Met de passer/lopers

Tijmen Laane en Jorn Huiskamp, van landskam-

pioen Rivium Rotterdarn, lijkt Landstede bedui-

dend sterker te u'orden. Ramon Martinez (pas-

ser/loper) en Rob Jorna (libero) komen uit het

fiveede team.'We1 is setter Nin-rirAbdelaziz ver-

trokken naar de Italiaanse Serie A (SÈlev

tselluna). De selectie en trainer Harry van derl

Brink zijn optinristlsch. "We kunnen kampioen

u,orden." meent l.Jakara zelfi;. Landstede Zrvolle

speelt thLris op zaterd:rg oni halfacht in de tophal

var.r het Landstede Sportcentrunr.
u,rvrv.l:indstede-volle1.bal. nl

Netwerk STV (Tilburg)
Netrverk STV, de enige zuiderllng in de A-
League, leverde eerst de speellicentie in, t'naar de

finenciele situatie bleek florissanter dan verwacht.

DcTilburgers krvat.tten tot gelloellen van volley-

ballend Nederland op hun besluit terug.

Netr'verk STV nraaktc de nodige veranderingen

door en trok zelli stadsgenoot Dirk Sparidan aan.

De 22-jarige internationai r'"'achtte na drie jaar

Draisnra Dvnatno vergeefi; op een buitenlandse

c1ub. I)e libero gaat nu als passer/ioper aan de

s1ag. "l)irk is een grote aanlvinst, hij investeert in

zíchzelf en helpt ons verder." zegt td Mark

Sterken.Verder ztjn Jord Brethoven (Prins/VCV)

en Bas Srvinkels (Moerser SC) aanwinsten.

Brecht van Kerckhove die Marijn van Schaaik op-

volgt àls trainer/coach, is assistenttrainer bij

Noliko Maaseijk. De Belgische topclub rverkt

nau\\, sanlelt met Netrverk STV dat in de voor-

bereiding een oefenduel in de eiqen T-K',vadraat

tophal tegen Maaseik ltlet 0-3 verloor.

wu'w- lt etwerk-st\'. nl

Prins/VCV (Veenendaal)
Prins/VCV blaakt van zelfvertrourven. "We zijn

financieel 30 procent gegroeid, hooidspor-rsor

Prins Petfood tekende voor een jaar bij en wil
nog lat.rger blijven," aldus een verheugde trai-

nerlcoach Ivo Martinovic in de media. Er ver-

trokken zeven spelers, maar er zijn 'zeer goede en

gemotiveerde Yervangers'. Talenwol zijn Peter

van der Poel (lnter Rrjsrvijk) enTom Kottins ffo-
casà) teru.Ul Wouter Vreeke (A11vo, Almere) en

HarmenArendshorst (ex Langhenkel enTwente)

voor ervaring zorgen. l)e vernieurvde selectie

traint volgens Martinovic 15 tot 20 uttr per r'veek.

Met steun van het publiek (de hal is nrininraal

voor clriekrv:rrt gevuld) wil hij rnet Prins/VCV

bij de eerste zeven eir.rdigen.

rvrvur vcvonline. nl

Zaanstad
Nieurvkonrer Zaanstad, een telg van

lnterlance/Zaan '69, zorpJt ervoor dat Noord-

Holland rveer kan getrieten van nrannenvolle,vbal

op het hoogste niveau. I)e llllnlnler vier uit de

I}-Le;rgue con.rpleteerde pas in augustus cle Àr
Leagne nadat het met grote final.rciele problemen

kanrpende landskarr-rpioen Rivium Rotterdam

(Nesselande) zich terugtrok. Trainer Martin

Fennema is na acht u-eken voorbereiding hoop-

voi dat Zaanstad de strijd ou-r lijfsbehoud met

Zalsman/Refl ex, Fusion Rotterdam, Prins/VCV

en Netrverk STV tot een goed eind za1 btengen.

De beu-oner van sporthal Zaanlands West kreeg

<Irie nieur.velingen: Olaf Buter, Neal Blon'rbij

(van Dinto) en B arry van Dekken (Madjoe).

Frank v.d. Outenaar keerde terug uit
Zq,itserland.

"r,r'"-§r 
lVzaanStad. nl

Zalsrnan Reflex
Na trvintig jaar keercle Z:rlsnran lleflex tcrtlg op

I.ret hoogste niveau.l)c Kanrpenaren zijn na de il-
lustere j;rren tachtig met Toon Gerbrands, Gabi

Saltarelli en Jelte Sgtsnra blij nlet de promotie.

"Maar negen van de tien spelers hebben geell er-

varing in de A-Lergue," plaatst de verder ent-

housiaste trainer/coach Edrvard Karnphurs a1s

kanttekening. De ploee van de voormalige

Langhenkel-speler begon de oefencanpagne met

1-1 r-erlies tegen rivaal Landstede Z.'r'olle.

Zalsman Reflex blaast niet te hoog r'-an de toren

en zal zeker €ieen grote bedragen in spelers inves-

teren. De an'rateurstatus geidt a1s norrn, nieulve

spelers komen bewust uit de regio. De thuisrved-

strijden zijn op zatertlagrniddag 17.00 uur in de

Ref'lexhal te Katnpetr.

lvrvll'. refl exkanrpen. nl
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Lukassentweewielers
lXrehl Zer-enrrr

VBV De Graafschap
I )octinchtnr

ACB Nederland Projecten
I )oetinchenr

Gidion Gala wedstrijdvolleyballen
Nieun egein

. .l

I-pulse internet solutions
I )oe tinchr,'rrr

Qlant
Doe tinchenr

Excellent video producties
l)oetinchenr

Koninklijke Grolsch
Enschctlc

De Oost Gelderse
Doetinchen'l

Sports Palace
l)oetincbenr

,iulitiisch i.rL t:r1.1

BAX advocaten & belastingkundigen
Doetinchern

Whx.4

Train ing

Ilooïilp.rrtlcr
De Langhenkel Groep
Zrvolle - Rosnralen

Toppartr ers
DOC Opleiding & training
Doetinchem
DOZON Bouwrechniek
Doetinchem
Lrbbink Nederland BV
Doesburg
Albrand BV
Zcr tn.i;rr

[.r c pr.rrtrrcr-s

Nefit Buderus
Deventer
Protect Eye beveiliging
De Meern
De heer M.Beijer
L)oesbr-rrg
De heer T.Vriezen
Doetinchem

(lr.rÈ:th pxrtner
Ratio Sluis Grafisch Totaal
I)oetinchenr

Bus partner
OTC Tours
Doetinchen.r

l{('i:1).lrt1lcÍ
eSCe Reizen
Zelhenr

FIorec;r prrrincr:s
Partycentrurn Flart van Doetinchem
I)octinchcur
Resto Gasseling
Doerinchelr
Sportcafé Rozengaarde
Doetinchen.r

MOI)u

Nederland ,rr.illr-,'Í'ji,
{ttt., fii}.

Arrto p.rrtner
Cosrno Auto Ford dealer
l)oetinchem

Lc-ese prrrr:rer'
Ford Business partner
Hoofddorp

Ar-tto sch:rdc pr1'tlle1
Auto Schade Gelderland (ASG)
1)oetrnchelr.

SportklcL{ir g p.rrtrcr
KWD sport
Doetinchem

I{ledinq partr'rer
Wil Klaasen mode
I)oetinchem

Firrancicel p:urrrcr
Rabobank Gtaafs chap-tnidden
Doetinchem

Sportsr:lrrlcrr,'n p.'rltricr
Claus Sport 2000 (asics)
Doetinchem

,\1cdr:r p;rrtner
Doetincherns vizier weekblad
Doetinchenr

Ofiici:il sportdrirrk Supplier
AA Drink energiedrank
t-Itrecht

albrand DOZOX R.ATIË3 Ë t.i; 
=

WTI, KLAASEN
ï%ffi

Business Sociëtei
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B{K
advocalen belastingkundigen

Sp t lcrp.r rtr I crs
Multi ratio
Doetinchem
Bax Advocaten en belastingkundigen
Doetinchern
Flollarts Kunstoftechniek BV
Didam
FirrnX
Doetinchem
Resto Gasseling
Doetinchem
OTCTours
Doetinchenr
Auto Schade Gelderland (ASG)
Doetinchem
Ratio Sluis Grafisch partner
Doetinchem
Netterden zand & grind
Netterden
I-pulse internet solutions
Doetinchen.r

P:rrtner-s
Slagerij Bles
'Wehl 

- Doetinchern
KroeseW'evers
Doetinchem
Grolsch bierbrouwerijen
Enschede
Muziekhuis Vriese
Doetinchern
MOTIVADO
Doetrnchem
Compudac Automatisering
Doetinchem
RICOH Nederland BV
's-Herto€lenbosch
MediFit
Doetinchem
Setax Taxi en Koeriersdienst
Doetinchem
FirmX
Doetinchem

::=.-:-Hart
uan Doetinchern

a
tItT0

l4unur

ffix - *or'i3

%F
Hotel 't Heuveltje
Beek
Uitspanning 't Peeske
tseek
Terry Flecker Bloemsierkunst
Tèrborg
Optirnaal FM
Wehl
ALTOP
's-Heerenberg
Sportcentrurn Rozengaarde
Doetinchenr
Citybeach Simonsplein
])oetrnchenr
Stomerij Oost Gelderland
Doetinchem

'r,,llr.. \ I t, ,l :t . r:ti, \ t:t I I ri l

Kort Hout & Bouwrnaterialen
I )oetinchern
Beekman & Flartrnan makelaars
Doetincher.n
Cockerits dak & wand
Doetinchent
R &J Beheer
I)oetinchenr
Markant Outdoorcentrurn
Braamt
'W'iggers Assurantiën
Doetinchem
Terborgse Wijnc entrale
TórborÍr
Fred & Douwe
I)oetinchem
Radrner Arbeidsadvies
Hummelo
AutomobielbedrijfTh. \Venting
I )oetinchenr
Grand Cafe de bank
Doetrnchem
GJongebloed B.V
Doetinchen'r

Ubbink Sesink Horeca groothandel
Doetinchem
Koninklijke Gazelle
Dieren
Lukassen tweewielers
Wehl
NewYork Pizza
Doetinchem
Fair Bewaking
Doetinchem
Jacks Casino
's-Hertogenbosch
Euroverhuur
Laag - Keppel
DasZo
Doetinchem
Heilbron assurantiën
Doetinchern
Van Londen olie
Doetinchen-r
Shelter Tentenverhuur BV
Doetinchem
TVATEAM!
Doetinchem
Virupa
Aalten
BD Personeelsdiensten
Doetinchem
G.C. Zelle
Hengelo (g1d)

Festivall Feestartikelen
Doetinchem
BBD International
Doetinchem
Artie Riemen
Doetinchern
Hotel de Graafschap
Doetinchern
Eric Sloot pianoservice
Doetrnchem

!ulcapen:
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Nederland

Schoonmaakdiensten

Food/Non Food Cleaning

Glashewassing

Gevelreiniging

0314 - 34 AA 47

i nfo@acbprojecten. n I

StoÍlering

Kunststofvloeren

Vloerrenovatie

Zonwering

Zaagmolenpad 91

7008 AH Doetinchemwww.acbprojecten. n I
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NATUURLIJK... ANDERS!

Mercuriusstraal42
7006 RL Doetinchem

0314 32 09 50

info@ratiosluis.nl A. Het keurmerk voorvlP ï:1ïy,*"#
FSC
wwwrscorq FSC"'CU-COC-80413-AC

telefoon

e-mail

www.ratiosluis.nl
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